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∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας
Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆.
Tηλ. 24263-50105
FAX 24260 - 23128
ΤΚ 37001

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1)

Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλο του ∆ηµητρίου, ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΑΝΤ/ΚΑ –
ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ, Τ.Κ.: 37001, ΤΗΛ. 24260 22518, ΑΦΜ:
044385520, ∆ΟΥ: ΒΟΛΟΥ
email: elinzagora@hotmail.com

2)

Μπαρούτα Αθανάσιο του Στεφάνου ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,
ΖΑΓΟΡΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τ.Κ.: 37001, ΑΦΜ 116601780, ∆.Ο.Υ. Βόλου
email:

3)

Μήτρου Πανταζής, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΝΗΛΙΟ ΠΗΛΙΟΥ, Τ.Κ.: 37001,
τηλ: 6974122151, ΑΦΜ: 064689580, ∆ΟΥ: Βόλου
email: apostolismitrou@gmail.com
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4)

Θαρσίτης Χριστόφορος, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΖΑΓΟΡΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,

Τ.Κ.: 37001, ΑΦΜ: 105462364, ∆ΟΥ: Βόλου
email: foris15@hotmail.com

5)

Καµβρογιάννης Λάµπρος, ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ ΠΗΛΙΟΥ, Τ.Κ.: 37001,
τηλ.: 24260 31056, ΑΦΜ: 011629133

Η δαπάνη θα πραγµατοποιηθεί, λόγο κατεπείγουσας ανάγκης, µε την προσφυγή στη
διαδικασία χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
δηλαδή στην κατ’ εξαίρεση άµεση ανάθεση µε την εξαιρετική διαδικασία της
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 26, σε συνδυασµό µε την περίπτωση γ της
παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της
προµήθειας:

«KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

Εκτιµώµενης αξίας 28.087,47€
(Μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 34.828,46µε ΦΠΑ, ΦΠΑ:6.740,99€
(CPV: 09134200-9- Πετρέλαιο κίνησης diesel και 09132100-4-Αµόλυβδη βενζ/ινει 95 οκτ,
NUTS: EL613 Μαγνησία – Σποράδες)
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της παρούσης θα γίνει έχοντας υπόψη και σύµφωνα µε:

1/. το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν.4412/2016 προβλέπεται: «Στις ειδικές περιπτώσεις και
περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να
προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή
διαγωνισµό».

ΑΔΑ: ΩΖΦΩΩΡΚ-ΛΔΗ

18PROC003553762 2018-08-09

2/. το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016 προβλέπεται: « 2. Η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες
συµβάσεις

έργων,

προµηθειών και υπηρεσιών

σε

οποιαδήποτε

από τις

κατωτέρω

περιπτώσεις:
γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η
τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές
διαδικασίες µε διαπραγµάτευση.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους
ευθύνη».
3/. το άρθρο 72 παρ. 1 δ του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες, µεταξύ άλλων
αρµοδιοτήτων, η Οικονοµική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις
κείµενες

διατάξεις

αιτιολογηµένα
υπηρεσιών,

και

αποφασίζει
για

εκπόνησης

τις

το

δηµοτικό

περιπτώσεις

µελετών

και

συµβούλιο,

απευθείας

εκτέλεσης

καθώς

ανάθεσης
έργων

σε

επίσης

αποφασίζει

προµηθειών,
εξαιρετικά

παροχής

επείγουσες

περιπτώσεις».
4/. το άρθρο 158 παρ.7 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι για την άµεση αποκατάσταση
απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού και σε
δρόµους και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν
υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία
τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
5/. την υπ΄ αριθ. πρωτ. 46/15.01.18 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε την οποία
κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο ∆ήµος µας από την 12.01.2018 και για δύο
(2) µήνες µέχρι 12.03.2018 για όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου µας,
λόγω

των

ακραίων

καιρικών

φαινοµένων

(έντονες

βροχοπτώσεις,

πληµµύρες,

κατολισθήσεις κ.λ.π.) που έπληξαν το ∆ήµο µας και την 259/15.03.2018 παράταση
κήρυξης έκτακτης ανάγκης έως 28.05.2018 στο σύνολο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
6/. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6241/25.05.2018 έγγραφό του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,
αιτήθηκε την παράταση της έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
7/. το υπ’ αρίθµ. 432/31.05.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας παρατείνει
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στο σύνολό του, έως την
30.07.2018.
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8/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (∆.Κ.Κ.) µε τίτλο
«Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» και ειδικά την παράγραφο 2 στην οποία αναφέρεται ότι:
«Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των
δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο ∆ήµαρχος µπορεί να
αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής
ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική
απόφασή του κατά την εποµένη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής του Ν.3852/2010».
Καθώς επίσης και σύµφωνα µε:
9/. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 6 παρ.10 του εν λόγω
νόµου.
10/. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
11/. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12/. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33/14.02.2006 τεύχος Α'):
Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Ανάπτυξης."
13/. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3548/2007 "Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις".
14/. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
15/.

Τις

διατάξεις

του

Ν.4250/2014

(ΦΕΚ

74/Α'/26-3-2014):

«∆ιοικητικές

Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές
ρυθµίσεις».
16/. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση

ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής

Μητρώου

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

∆ηµοσίων

Συµβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες

διατάξεις» όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.
17/. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
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∆ιατάκτες» και της υπ. Αριθµ.30/20-4-2011 Εγκυκλίου των ΥΠΕΣ & ΥΠΟΙΚ «Εφαρµογή
των διατάξεων του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ
194/Α) στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆.» όπως τροποποιείται από το Π.∆. 80/16
(ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α').
18/. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ'
αυτού.
19/. Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017
τεύχος Β') παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων,
οικονοµικού έτους 2018.

Β/.
1/. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 14-5/2/2018 και 15-5/2/2018 Α.Α.Υ
3/. Τις µε αρ. πρωτ. 9527/09.08.2018 Τεχνικές προδιαγραφές της Τ.Υ. του

∆ήµου οι

οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Συµβατικά στοιχεία - 2.2 Αντικείµενο της Πρόσκλησης -

Έγγραφα της

σύµβασης κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Το συµφωνητικό
β) Η Πρόσκληση
γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές
δ) Η προσφορά του αναδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του ν.4412/2016, β) οι
όροι της σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

2.2 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι:
Η αγορά από το ελεύθερο εµπόριο καυσίµων, για την κίνηση και παραγωγική διαδικασία
αυτοκινήτων, µηχανηµάτων και λοιπών οχηµάτων του ∆ήµου, και αναµένεται να καλύψει
τις ανάγκες της υπηρεσίας µέχρι την συµβασιοποίηση του ανοικτού διαγωνισµού.
Η παρούσα διενεργείται στα πλαίσια των διατάξεων του αρ. 6 παρ 10 του ν. 4412/2016 σε
σχέση µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό που διενεργείται παράλληλα.

2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Για τον αποκλεισµό προσφοράς οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται το αρ. 73 του
Ν4412/2016. Αποκλείεται από

τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
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σύµβασης

(διαγωνισµό)

προσφέρων

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:
2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος (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 φ ορέα, 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).
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Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούµενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

2.3.2 α) Όταν ο προσφέρων 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 όταν η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων οικονοµικός
φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτ ε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συµπεριλαµβανοµένων,

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε

υπαγόµενος

κατά
σε

δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
β) Όταν 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
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αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.

2.3.3 Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων,
εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου

συµφέροντος: (∆εν

υφίστανται)
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε
την παράγραφο 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 προσφοράς.
2.3.4 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (∆εν
υφίστανται)
2.3.5 Ο προσφέρων 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
2.3.6 Ο Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.1, 2.3.2 β 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 (αυτοκάθαρση). 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.
2.3.7. 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.
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι
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στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από
την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3ο :Προϋπολογισµός της προµήθειας
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 31.151,73€ πλέον ΦΠΑ 24%
δηλ. συνολικά 34.828,46€ και θα χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του
∆ήµου, από ίδιους πόρους.
Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2018, έχουν
εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α.: 20-6641.01 και 10-6641.01
(αναλογία δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017
τεύχος Β') παροχή οδηγιών

για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων,

οικονοµικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ' αριθµ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης), Η
διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή σύµβασης ή έως την
ανάλωση των συµβατικών ποσοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός - Παραλαβή εγγράφων
σύµβασης και τευχών Στοιχεία αναθετουσας αρχής:

Επωνυµία: ∆ΗΜΟΣ Ζαγοράς Μουρεσίου
∆ιεύθυνση: Ζαγορά, Ν.Μαγνησίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24263 50105, Φαξ: 24260 23128 url: https://dimos-zagorasmouresiou.gr/
Κωδικός NUTS: EL613 Μαγνησία – Σποράδες
Υπηρεσία που διενεργεί την διαπραγµάτευση - Στοιχεία επικοινωνίας :
Αρµόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας µέχρι και το στάδιο της κατακύρωσης:
Τεχνική Υπηρεσία.

H ∆ιαπραγµάτευση θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Ζαγοράς του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, την
14.08.2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 09:30 π.µ.,
χρόνος µέχρι τον οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές
αυτοπροσώπως

ή

µέσω

νοµίµως

εξουσιοδοτηµένου

εκπροσώπου

διενέργειας της διαπραγµάτευσης. 'Ωρα έναρξης παραλαβής

στην

προσφορών:

επιτροπή
30

λεπτά

πριν την ώρα λήξης της υποβολής προσφορών.
Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως περιγράφονται στο αρ. 5 και 6
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της παρούσης, δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου µέχρι και
την ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 12:30µµ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας,
ηµέρα, η

δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα

αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε

οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή
αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα
ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων.

Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών - ∆ηµοσίευση της διακήρυξης - ∆ιευκρινήσεις
Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: α) η προκήρυξη
(περίληψη διακήρυξης), β) η παρούσα διακήρυξη, γ) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). δ) οι 63/2018
τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας . ε) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες
και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.
Πλήρης Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: α) του ∆ήµου Ζαγοράς
Μουρεσίου, στον

δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6098)

στη σελίδα αναζήτησης αιτηµάτων και προκηρύξεων του ∆ήµου, και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του φορέα.
Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09:00 π.µ.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Κριτήρια επιλογής - ∆εκτοί στον διαγωνισµό
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας και η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, ως εκ τούτου δεκτοί στη
διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της
νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα και
τεχνική ικανότητα να καλύψουν την ζητούµενη µε την παρούσα προµήθεια σύµφωνα µε
τον τρόπο και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην συνηµµένη στη διακήρυξη
µελέτη ( Τεχνικές προδιαγραφές).
Στην Πρόσκληση γίνονται δεκτοί :
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ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

1/. Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλο του ∆ηµητρίου, ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΑΝΤ/ΚΑ –
ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ, Τ.Κ.: 37001, ΤΗΛ. 24260 22518, ΑΦΜ:
044385520, ∆ΟΥ: ΒΟΛΟΥ
email: elinzagora@hotmail.com

2/. Μπαρούτα Αθανάσιο του Στεφάνου ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ,
ΖΑΓΟΡΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τ.Κ.: 37001, ΑΦΜ 116601780, ∆.Ο.Υ. Βόλου
email:

3/. Μήτρου Πανταζής, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΝΗΛΙΟ ΠΗΛΙΟΥ, Τ.Κ.: 37001, τηλ:
6974122151, ΑΦΜ: 064689580, ∆ΟΥ: Βόλου
email: apostolismitrou@gmail.com

4/. Θαρσίτης Χριστόφορος, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΖΑΓΟΡΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τ.Κ.:

37001, ΑΦΜ: 105462364, ∆ΟΥ: Βόλου
email: foris15@hotmail.com

5/. Καµβρογιάννης Λάµπρος, ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ ΠΗΛΙΟΥ, Τ.Κ.: 37001, τηλ.:
24260 31056, ΑΦΜ: 011629133

Επιπλέον γίνονται δεκτοί υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη
αυτών οι οποίοι µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: α) σε
κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς
και
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.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
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άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει των δικαιολογητικών και κριτηρίων που καθορίζονται στο
άρθρο 6 της παρούσης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει, σύµφωνα και µε τα
όσα ορίζονται στο άρθρο 7, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η προσφορά συνάδει µε τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που
προβλέπονται

στην

παρούσα

προκήρυξη

σύµβασης

λαµβανοµένων

υπόψη,

κατά

περίπτωση, τυχόν εναλλακτικών προσφορών εφόσον γίνονται δεκτές,
β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή
δυνάµει των άρθρων 6, 7 και 9 και πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται από
την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε

το άρθρο 75 του Ν4412/2016, και, κατά περίπτωση,

τους κανόνες και τα κριτήρια αµεροληψίας που αναφέρονται στο άρθρο 84 του ίδιου
νόµου.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποφασίζουν να µην αναθέσουν τη σύµβαση στον
προσφέροντα

που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

όταν έχουν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως
αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν4412/2 016. Ισότιµες θεωρούνται
οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η

αναθέτουσα

αρχή

επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και
παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.

ΑΡΘΡΟ

6 ο:

∆ικαιολογητικά

συµµετοχής

στην

∆ιαπραγµάτευση,

κριτήρια

τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας
Κάθε

προµηθευτής

που

λαµβάνει

µέρος

στην

∆ιαπραγµάτευση

οφείλει

επί

ποινή

αποκλεισµού να προσκοµίσει έγγραφη, σφραγισµένη προσφορά σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Προσφορά» σύµφωνα µε τον τρόπο και τα στοιχεία
που περιγράφονται στο αρ. 7 της παρούσης ο οποίος θα περιέχει ξεχωριστούς
σφραγισµένους φάκελους ως κατωτέρω:
1.

Στον ξεχωριστό κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» θα

περιέχονται: α) Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), της παρ. 4 του
άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016
Απόφαση

της

Ενιαίας

Ανεξάρτητης

Αρχής

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(ΦΕΚ

Β
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3698/16.11.2016), που βρίσκεται συνηµµένο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.
Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και

το

είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής
αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής). Το ΤΕΥ∆ υποβάλλεται
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα
δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο
έντυπο (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. β) Εγγυητική επιστολή
συµµετοχής δεν ζητείται βάσει των διατάξεων του αρ. 72 παρ. 1 του Ν. 4412/16.
γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού
προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και καταστατικό ή
άλλα ισοδύναµα έγγραφα απ όπου να προκύπτει η νοµιµοποίηση δέσµευσης της
επιχείρησης, όπως ισχύουν (αρχικό καταστατικό, τροποποιήσεις αυτού, ΓΕΜΗ κλπ) σε
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο). δ) Παραστατικό εκπροσώπησης σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς µέσω αντιπροσώπου. Εφ' όσον οι οικονοµικοί φορείς
συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση
εκπροσώπησης (κατάλληλο έγγραφο εκπροσώπησης όπως πρακτικό ∆Σ, πληρεξούσιο,
εξουσιοδότηση κλπ. αναλόγως της νοµικής µορφής του συµµετέχοντος), βεβαιουµένου
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου, από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συµβολαιογράφο. Οι αρµοδιότητες εκπροσώπησης αποδεικνύονται είτε µε

τα

αντίστοιχα καταστατικά, ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα και ισχύον πιστοποιητικό
µεταβολών (ΓΕΜΗ) προκειµένου περί ΑΕ, είτε µε καταστατικό εάν πρόκειται για ΕΕ, ΕΠΕ ή
ΟΕ είτε µε άλλο νοµικά παραδεκτό ισχύον έγγραφο και ισχύον πιστοποιητικό µεταβολών
(πχ. ΓΕΜΗ). Οι ανώνυµες εταιρίες εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο ή τον διευθύνοντα
σύµβουλο του διοικητικού τους συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο αναλόγως των αρµοδιοτήτων τους βάση καταστατικού

ή

άλλο

νοµικά

παραδεκτό ισχύον έγγραφο. Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και
ετερόρρυθµες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

2.

Στον

ξεχωριστό

κλειστό

φάκελο

µε

την

ένδειξη

«Τεχνική

προσφορά»

θα

περιέχονται:
α) Τεχνική προσφορά. Περιγραφή των προσφερόµενων ειδών βάσει των ζητούµενων της
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β) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως και ότι
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
γ) Τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που απαιτούνται και οι οποίες αναφέρονται στις σχετικές
Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι «θα διαθέτει κατά την έναρξη της σύµβασης σύστηµα έκδοσης
λιανικής απόδειξης από την αντλία µε απαραβίαστο µηχανισµό αυτόµατης καταγραφής και
έκδοσης αποδείξεων που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 16 των
ΑΥ01081253/320/0015/ΠΟΛ1234/9 -10-2002 (ΦΕΚ Β' 1362/23.10.2002) όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε τις ΥΑ1051081/383/0015/2-6-2003, ΥΑ1100772/1474/0015/26-102005, ΦΕΚ Β 1592/17.11.2005 ή όπως ισχύει την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Ακόµη ότι κατά την έναρξη της σύµβασης θα διαθέτει πρατήριο εντός των ορίων του
∆ήµου, αλλιώς ο ανάδοχος θα χρεώνεται το ανάλογο κόστος µεταφοράς.
Θα

είναι

δε

το

πρατήριο

εξοπλισµένο

µε

έκδοση

παραστατικών

πώλησης,

µηχανογραφηµένου δελτίου αποστολής και ηλεκτρονικής έκδοσης απόδειξης συνδεδεµένης
µε τις αντλίες καυσίµων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ακόµη ότι το πρατήριο θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις περί ιδρύσεως και
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων
ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατοικηµένων περιοχών όπως αυτοί
τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, ενδεικτικά Π∆ 118/2006. Επίσης, το πρατήριο,
θα έχει τη δυνατότητα εισόδου-εξόδου οχηµάτων έως και 9µ µήκους, ύψους έως 4,5
µέτρων µε τις απαραίτητες διαστάσεις διαδρόµων και εισόδων-εξόδων ώστε

να

πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, ο ΚΟΚ και λοιπές κείµενες διατάξεις όπως
εκάστοτε ισχύουν. Οι ανωτέρω δυνατότητες αποδεικνύονται από εγκεκριµένο διάγραµµα
που θα πρέπει να υποβληθεί κατά την παράδοση των προσφορών».
ε) Το συννηµµένο Φύλλο Συµµόρφωσης

3.

Στον ξεχωριστό κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος

περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, θα περιέχεται: α) Η οικονοµική
προσφορά του προσφέροντος η οποία µπορεί να συντάσσεται από τον διαγωνιζόµενο στο
συνηµµένο στην παρούσα έντυπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β που συνέταξε η υπηρεσία για
διευκόλυνση

των

συµµετεχόντων

στο

διαγωνισµό.

Η

οικονοµική

προσφορά

(προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ.
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη ανά σελίδα από τον διαγωνιζόµενο.
Τα έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς, θα παραλαµβάνονται από την αναθέτουσα αρχή µε
πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή. Με την προσφορά, η τιµή των ειδών δίδεται στο
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σύνολο του προϋπολογισµού. Κάθε συµµετέχων µπορεί να υποβάλλει προσφορά τόσο για
το σύνολο των άρθρων της µελέτης όσο και ανά είδος καυσίµων.

Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή µη)

υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν 2690/99

(περί γνησίου υπογραφής.
Ισχύς προσφορών: οι προσφορές δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους µέχρι και εξήντα (60)
ηµερολογ ιακές ηµέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόµενος
µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επιπλέον ευκρινώς τις παρακάτω
ενδείξεις : Στον κλειστό φάκελο της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται : α)
Η λέξη : ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β)

Η

φράση:

Προς

∆ήµο

Ζαγοράς

Μουρεσίου,

Επιτροπή

διενέργειας-αξιολόγησης

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων Η/Μ αντικειµένου
γ) Ο τίτλος της σύµβασης και ο αρ. της διακήρυξης: Για την Προµήθεια καυσίµων 2018 -,
Αρ. Πρόσκλησης: 271/2018
δ) Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή
αιτήσεων συµµετοχής), όπως ορίζεται στο άρθρ.4 της παρούσης: Ηµεροµηνία λήξης
προθεσµίας υποβολής προσφορών: νννννννν]
ε) Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα (ιδίως: επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη,
τηλέφωνο, fax και e-mail,
και σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής).

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 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 (A' 188).
Τυχόν

ενηµερωτικά

και

τεχνικά

φυλλάδια,

έντυπα

πιστοποιήσεων,

δοκιµών

και

συµµόρφωσης µε πρότυπα, και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται στα Αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην
ελληνική.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να 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. (Άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 92
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του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 14 του άρθρου 107 του
Ν.4497/2017)

Σε περίπτωση αντικατάστασης προτύπων ή πιστοποιήσεων µε νεώτερα, τουλάχιστον
ισοδύναµα, γίνονται δεκτά µε προσκόµιση σχετικών εγγράφων από αρµόδιους σχετικούς
φορείς.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει
στην ένωση. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση,

είτε

από

εκπρόσωπό

τους

νοµίµως

εξουσιοδοτηµένο.

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος

Στην

προσφορά

της συµµετοχής του

(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρηµένα
αντίγραφα όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14 και η έλλειψη κάποιου αποτελεί
λόγω αποκλεισµού από το διαγωνισµό.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο εκτός απ
αυτόν που περιγράφεται στο αρ. της παρούσης πριν από την ηµεροµηνία υποβολής δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να απορριφθούν.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης
σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρ. 4 της παρούσης.
Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής και ο φάκελος µε την ένδειξη Τεχνική προσφορά, µονογράφονται δε και
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σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,
αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσονται,
προκειµένου να αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα ή ακόµα και
στην ίδια ηµεροµηνια.
Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά. Κατόπιν τα ελέγχει και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών
καταγράφονται σε πρακτικό,

το

οποίο υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής που

διενεργεί το διαγωνισµού.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας, συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού του.
Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση

τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον

έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών οι φάκελοι της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Τα παραπάνω στάδια δύναται να διενεργηθούν είτε στην ίδια συνεδρίαση, είτε εάν δεν
επαρκεί ο χρόνος (κατά την κρίση της Επιτροπής), ορίζεται από την αρµόδια επιτροπή νέα
συνεδρίαση και προσκαλούνται οι συµµετέχοντες εκ νέου για την ενηµέρωση της αποδοχής
ή απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια αυτής.
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή
προσφοράς) επί του προϋπολογισµού της µελέτης στο σύνολο αυτού . Σε περίπτωση που
οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες) είτε στο σύνολο είτε ανά άρθρο, η
αναθέτουσα

αρχή

επιλέγει

τον

(προσωρινό)

ανάδοχο

µε

κλήρωση

µεταξύ

των

οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία

των οικονοµικών φορέων που

υπέβαλαν τις

ισότιµες προσφορές.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από

το

αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο

αποφαινόµενο όργανο

της

αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.) για τη λήψη απόφασης

επικύρωσης του πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016
όπως αναλύεται στο άρθρο 8.
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ΑΡΘΡΟ 8 ο: Ενστάσεις
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 127 του Ν.4412/16(ΦΕΚ Α' 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα
παρακάτω:

Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης Πρόσκλησης, η ένσταση

υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5)
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α' 147/16), εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε
ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης

ή της

πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής

των

προσφορών. Με

την

άπρακτη

πάροδο

των

ανωτέρω

προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβό λου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης µη περιλαµβανοµένου
παράβολο
της

αυτό

αποτελεί

δηµόσιο

αναθέτουσας αρχής, αν

η

έσοδο.

του

ΦΠΑ

(600,00€).

Το

Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη

ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από

το

αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 9 ο: ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός
προθεσµίας δύο (2) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ'
αυτόν οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο,

τα

εξής έγγραφα και

δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή θεωρηµένα αντίγραφα όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν.
4250/14, αναφερόµενα ως δικαιολογητικά κατακύρωσης:
α) Απόσπασµα σχετικού µητρώου εν ισχύ, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του
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αρ. 73 παρ. 1 του Ν4412/2016 όπως ισχύει. Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού
φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό.
Για τα νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
-

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές,
-

στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
-

σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το
οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή
του διαγωνισµού µπορεί σε

κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να

προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας
κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και
επικουρικής. Ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) αθέτηση των
υποχρεώσεών 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 η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, 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.
Το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας αφορά σε περίπτωση νοµικού προσώπου την
επιχείρηση. ∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
-

αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση

εργασίας. -σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι
ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.
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-σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία οπότε σε αυτήν την περίπτωση προσκοµίζονται τα
σχετικά πιστοποιητικά.
γ) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, 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 ή αίτησης

συµµετοχής. (Άρθρο 80 παρ.2γ του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ.2 του
άρθρου

39

Σώµατος

του

Ν.4488/2017)

Επιθεώρησης

του

του

εγγράφου

του

Εργασίας

ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017:
παρ.2

(Βάσει

ΕΚ∆ΟΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

του

άρθρου

73

Ν. 4412/2016,

εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016 , όπως προστέθηκε
από την

παρ.2 του

άρθρου 39 του Ν.4488/2017: «Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω

χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1
και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρϋρου 73, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαϋίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύϋυνηδήλωση 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.»
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε

αυτό για το

ειδικό επάγγελµά τους/αντικείµενο της επιχειρηµατικής τους

δραστηριότητας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος αντίστοιχη των οµάδων για τις
οποίες συµµετέχει, από αρµόδια δηµόσια αρχή, εν ισχύ.
ε) Εάν οι προµηθευτές προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων
οντοτήτων

(παραγωγούς

καυσίµων)

συνεργαζόµενου ότι θα θέσει στην

πρέπει

να

προσκοµίσουν

δήλωση

του

διάθεση του προµηθευτή τις τεχνικές του

δυνατότητες. Για την κάλυψη της απαίτησης γίνεται δεκτή και σύµβαση συνεργασίας µε
εταιρία παραγωγής καυσίµων.

Κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι (α) και (β). Κατ' εξαίρεση,
όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή
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των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων
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 υποβολής
προσφοράς, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις
των παραγράφων (α) και (β).
Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο (α) 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. 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, µε τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος
- µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 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 άρ θρου 73 του ν. 4412/2016.
Οικονοµικός φορέας που του 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.

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε

(5)

ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης

ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ηµέρες. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι
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ψευδή ή ανακριβή, ή αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν από τα
δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, ο
προσωρινός

ανάδοχος

κηρύσσεται

έκπτωτος

και

η

κατακύρωση

γίνεται

στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας
από

τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα

δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.

Αν

στις

ειδικές

δικαιολογητικών

διατάξεις
δεν

που

διέπουν

την έκδοσή

των

παραπάνω

ζητούµενων

προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον

φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών. Οµοίως και οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται
για

αναπλήρωση

δικαιολογητικών.

Οι

οικονοµικοί

φορείς

δεν

υποχρεούνται

να

υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση
διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά και βρίσκονται εν ισχύ.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του
παρόντος.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης και τη διαβίβαση του φακέλου
στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης,

είτε για την κατακύρωση της

σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας όπως περιγράφεται στο αρ. 11 της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

: Τιµές προσφορών επιβαρύνσεις µειοδοτών - Κριτήριο κατακύρωσης

Με την προσφορά, η τιµή των ειδών δίδεται στο σύνολο του προϋπολογισµού ή ανά είδος
καυσίµων.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά που
προσδιορίζεται βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή προσφοράς) επί του προϋπολογισµού
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της µελέτης.

Η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά άρθρο από το άθροισµα των οποίων
προκύπτει η προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισµού, όπως καθορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης (βλέπε Παράρτηµα Β). Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ (€).
Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Κατακύρωση αποτελεσµάτων - Υπογραφή σύµβασης
Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού επικυρώνεται µε απόφαση µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία κοινοποιείται µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν 4412/16
(ΦΕΚ Α' 147/16).
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
1.

άπρακτη πάροδος της προθεσµίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο

άρθρο 8 της παρούσης.
2.

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο

τελευταίος υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 9 της
παρούσης.

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα

αρχή

προσκαλεί τον

ανάδοχο

να

προσέλθει

για

την

υπογραφή

του

συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική
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πρόκληση, κηρύσσεται

έκπτωτος,

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση

συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου
106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/16).
Η αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωµα, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά
από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να µαταιώσει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α'
147/16).

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 3 µηνών από της υπογραφής της σύµβασης,
τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η σύµβαση, εφόσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ. 132 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α'
147/16), όπως εκάστοτε ισχύει, εάν: α) πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού, β) µέσα στα
πλαίσια που ορίζει αυτό και γ) µε τους όρους που αναφέρονται σε αυτό.
Η τροποποίηση της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α' 147/16), γίνεται
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.

Η σύµβαση καταρτίζεται από το ∆ήµο και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την
συνοδεύουν. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω
στοιχεία.
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Γενικά περί εγγυήσεων
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 72 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α' 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα
παρακάτω:
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ.
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, αρ. 72 παρ 1 (β) του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
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σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά τη βεβαίωση
για την καλή εκτέλεση των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α'
147/16), η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ (εφόσον το
σύνολο της συµβατικής αξίας υπερβαίνει τις 20.000,00€) .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή
του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε
ένωση (κοινοπραξία), όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 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 του ς στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυήσεις 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,
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 «καταληκτική ηµεροµηνία
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υποβολής προσφορών» 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.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Χρόνος παράδοσης - Κυρώσεις για εκπρόθεσµη υλοποίηση υπηρεσιών
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 217 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α' 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα
παρακάτω:
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης των προµηθειών, ορίζεται σε 3 µήνες από την υπογραφή
της σύµβασης ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση από το αρµόδιο τµήµα αυτής και στα σηµεία
που θα υποδεικνύονται απ αυτήν.

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν 4412/16,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα
από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συµβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από
τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4412/16 αρ. 206 έως 214.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµων ή όχι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσης υλοποίησης
της προµήθειας ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 206 έως 214 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α'
147/16).

ΑΡΘΡΟ 14ο: Παραλαβή προµηθειών
Για την παραλαβή της προµήθειας, ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 208 έως και 215 του Ν
4412/16(ΦΕΚ Α'
147/16).
Ως γνωµοδοτικό όργανο διαδικασιών εκτέλεσης της σύµβασης, για την παρακολούθηση
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και την παραλαβή της σύµβασης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ορίζεται 1) για το
∆ήµο Π. Φαλήρου η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και παροχής
υπηρεσιών Η/Μ αντικειµένου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 που
συγκροτήθηκε µε την µε αρ. 338/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή όπως εκάστοτε
θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης και 2) για το ΝΠ∆∆, η εκάστοτε
ισχύουσα Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και παροχής υπηρεσιών
του ΝΠ∆∆ που ορίζεται βάσει του

αρ.

221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 όπως

εκάστοτε θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης.
Αρµοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:
α) παρακολούθηση σύµβασης και παραλαβή ειδών
β) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτεί προς τα αποφαινόµενα όργανα (Ο.Ε. του ∆ήµου),
για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού
χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 15ο: Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της αξίας µετά την κάθε
τµηµατική παραλαβή προµήθειας, ήτοι θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις
πιστοποιηµένες ποσότητες που έχουν κάθε φορά παραδοθεί, σύµφωνα µε τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
Για την τιµολόγηση των παραδοθέντων καυσίµων κατά την εκτέλεση της σύµβασης, η
τιµολόγηση των παραδιδόµενων ειδών των άρθρων 1 και 2 θα γίνεται εφαρµόζοντας το
προσφερόµενο ακέραιο ανά οµάδα ποσοστό έκπτωσης επί των µέσων τιµών λιανικής (για
κάθε είδος και ηµ/νια) των δελτίων Πιστοποίησης Τιµών, ανά κατηγορία, που εκδίδονται
από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή του αναδόχου είναι κατ' ελάχιστον τα
εξής: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. β) Τιµολόγιο του
αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.
Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ'
όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
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ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας
πιστοποίησης και η

διαφορά

θα

αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή

ποσό.
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το
νόµο. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια
υπηρεσία.
Ισχύει ο Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των
νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ' αυτού.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ∆ιαφορές διακήρυξης - νόµων
Όπου η παρούσα πρόσκληση έχει ασάφεια ή έλλειψη υπερισχύει ο Ν 4412/16(ΦΕΚ Α'
147/16) όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο αρ. 1 της
παρούσης .
ΑΡΘΡΟ 17ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι υπ' αριθµόν 63/2018 τεχνικές προδιαγραφές της
τεχνικής υπηρεσίας.

‘Αρθρο 18ο : Όργανα διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης
Ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 221 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α' 147/16), ειδικότερα ορίζονται τα
παρακάτω:
Ως γνωµοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύµβασης, επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισµού, ορίζεται η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων Η/Μ αντικειµένου του αρ. 221 παρ. 1 του Ν4412/2016 που
συγκροτήθηκε µε την µε αρ. 466/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής .
Αρµοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)
ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται προς τα αποφαινόµενα όργανα (Ο.Ε.), τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των
αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας, ε)
γνωµοδοτεί προς τα αποφαινόµενα όργανα (Ο.Ε.), για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά
τη διαδικασία ανάθεσης,
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Ως γνωµοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύµβασης, για την εξέταση των
προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, ορίζεται η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων Η/Μ αντικειµένου του αρ. 221 παρ.
11 περ. (α) του Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε µε την µε αρ. 339/2017 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρµοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:
α) γνωµοδοτεί προς τα αποφαινόµενα όργανα (Ο.Ε.) για τις προβλεπόµενες κατά το αρ.
127 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α' 147/16) ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής.

Ως γνωµοδοτικό όργανο διαδικασιών εκτέλεσης της σύµβασης, για την παρακολούθηση
και την παραλαβή της σύµβασης που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
ορίζεται η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και παροχής υπηρεσιών
Η/Μ αντικειµένου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε µε
την µε αρ. 338/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή όπως εκάστοτε θα ισχύει κατά το
χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης.
Αρµοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:
α) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτεί προς τα αποφαινόµενα όργανα (Ο.Ε. του ∆ήµου),
για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού
χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου
Άρθρο 190 : Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε
το δίκαιο της Ένωσης,
περιβαλλοντικού,

το

εθνικό

δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

κοινωνικο-ασφαλιστικού

και

εργατικού

δικαίου,

οι

οποίες

απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α' 147/16).

ΑΔΑ: ΩΖΦΩΩΡΚ-ΛΔΗ

18PROC003553762 2018-08-09
Ζαγορά, 09.08.2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ,

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ποσού

34.828,46€, ήτοι

28.087,47€,

µη

Αρ. Πρωτ.: 9527

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. (ποσό

Ζαγορά, 09.08.2018

ΦΠΑ 6.740,99€)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΖΑΓΟΡΑ
09.08.2018

[1]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ,

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Αρ. Πρωτ.: 9527

ποσού

Ζαγορά, 09.08.2018

34.828,46€, ήτοι

28.087,47€,

µη

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. (ποσό
ΦΠΑ 6.740,99€)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προµήθεια πετρελαίου DIESEL και αµόλυβδης βενζίνης,
που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και
των Νοµικών του Προσώπων.
Στην τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης (που διαµορφώνει την τελική τιµή) συµπεριλαµβάνονται η
προµήθεια των ειδών, η φόρτωση και η εκφόρτωση, καθώς και η µεταφορά των ειδών στο
χώρο και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, κατόπιν συνεννόησης µε
τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή
και απρόσκοπτη µεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών.
Τα είδη µε τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική
Περιγραφή της παρούσας µελέτης.
Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου (Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών) έχει
το δικαίωµα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγµα του προσφερόµενου προϊόντος ως προς
τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μη συµµόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του
προϊόντος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, δίνει τη
δυνατότητα στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής να µην παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε
δικές της ενέργειες.
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

Α)
1/. Tο άρθρου 26 παρ. 6 του Ν.4412/2016 προβλέπεται: «Στις ειδικές περιπτώσεις και
περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να
προσφεύγουν

σε

διαδικασία

µε

διαπραγµάτευση

διαγωνισµό».
[2]

χωρίς

προηγούµενη

δηµοσίευση

ή
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2/. το άρθρου 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016 προβλέπεται: « 2. Η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες
συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης
σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών
που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας
ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
3/. το άρθρο 72 παρ. 1 δ του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες, µεταξύ άλλων
αρµοδιοτήτων, η Οικονοµική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
4/.την υπ΄ αριθ. πρωτ. 46/15.01.18 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε την οποία
κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο ∆ήµος µας από την 12.01.2018 και για δύο (2)
µήνες µέχρι 12.03.2018 για όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου µας, λόγω
των ακραίων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.)
που έπληξαν το ∆ήµο µας και την 259/15.03.2018 παράταση κήρυξης έκτακτης ανάγκης έως
28.05.2018 στο σύνολο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
5/. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6241/25.05.2018 έγγραφό του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, αιτήθηκε
την παράταση της έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
6/. το υπ’ αρίθµ. 432/31.05.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας παρατείνει την
κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στο σύνολό του, έως την
30.07.2018.
7/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (∆.Κ.Κ.) µε τίτλο
«Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» και ειδικά την παράγραφο 2 στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν
δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών
συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο ∆ήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για
θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην
περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την εποµένη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής του Ν.3852/2010».

B/.
1/. Την µε αριθµ. 16/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίσθηκε η
διάθεση πίστωσης και τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 947/05.02.2018, 942/05.02.2018, 946/05.02.2018,
945/05.02.2018 και 944/05.02.2018 αναλήψεις υποχρέωσης στους αντίστοιχους Κ.Α.:
10-6641.01 .. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ … 30.000,00€
[3]
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20-6641.01 .. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ … 70.000,00€
25-6641.01 .. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ … 30.000,00€
30-6641.01 .. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ … 19.521,91€

Το ποσό που απαιτείται, υπολογίζεται βάση της µέσης τιµής του νοµού (Ηπειρωτική Μαγνησία),
την 31.07.2018 και αφορά την Αµόλυβδη Βενζίνη και το Πετρέλαιο Κίνησης. Η ενδεικτική µέση
τιµή ανά είδος καυσίµου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, είναι:
Α) Βενζίνη Αµόλυβδη 95οκτ: 1,672€/λτρ
Β) Πετρέλαιο κίνησης DIESEL: 1,432€/λτρ

Οι ανάγκες σε καύσιµα του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και των Νοµικών του Προσώπων
(ΚΕ∆ΗΖΑΜ) και δεδοµένου ότι 1.200 λίτρα καυσίµου ισοδυναµούν µε ένα τόνο, αναλύεται ως
εξής:

1/. Καύσιµα κίνησης (diesel)
Σύνολο για καύσιµα κίνησης (diesel) 31.152,44€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
To ποσό των 31.152,44€ θα χρησιµοποιηθεί για τα 27 οχήµατα, τα οποία είναι:

Πλαφόν τρίµηνης
συµβατικής

Αρ. κυκλοφορίας

Ετήσιο πλαφόν

δηµοτικών οχηµάτων

σε λίτρα

1

ΚΗΥ 9282

2.184,00

546,00

2

ΒΟΧ 2483

1.486,80

371,70

3

ΚΗΗ 2955

1.747,20

436,80

4

ΒΟΜ 1547

1.092,00

273,00

5

ΚΗΥ 9202

1.486,80

371,70

6

ΚΗΙ 4530

1.486,80

371,70

7

ΚΗΟ 9419

1.486,80

371,70

8

ΚΗΟ 9384

1.486,80

371,70

9

ΜΕ 120009 ΙΧ

1.486,80

371,70

10

ΜΕ 86158 ΙΧ

6.123,60

1.530,90

11

ME 61501 IX

672,00

168,00

12

ΜΕ 44499 ΙΧ

6.123,60

1.530,90

13

ME 98297 IX

6.123,60

1.530,90

14

ΜΕ 44234 ΙΧ

6.123,60

1.530,90

α/α

[4]

δαπάνης
σε λίτρα
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15

ΜΕ 44459

1.092,00

273,00

16

ΜΕ 98298

4.128,00

1.032,00

17

ΚΗΥ 9250

1.560,00

390,00

18

ΚΗΙ 8492

2.124,00

531,00

19

ΚΗΗ 3104

4.368,00

1.092,00

20

ΚΗΥ 9253

4.368,00

1.092,00

21

ΚΗΗ 3033

6.123,60

1.530,90

22

ΚΗΗ 3036

4.368,00

1.092,00

23

ΚΗΗ 3004

4.368,00

1.092,00

24

ΚΗΥ 9248

2.616,00

654,00

25

ΚΗΥ 9252

3.000,00

750,00

26

ΚΗΥ 9246

1.032,00

258,00

27

ΚΗΥ 9285

8.760,00

2.190,00

ΣΥΝΟΛΟ

87.018,00 λίτρα

21.754,50 λίτρα

Υπολογισµός Συµβατικής ∆απάνης Πετρελαίου Κίνησης DIESEL:
∆ηλ.: 21.754.50lt x 1,432€/lt
Σύνολο … 31.152,44€ συµπ. ΦΠΑ (Η δαπάνη θα εγγραφεί στον Κ.Α. 20-6641.01)

2/. Καύσιµα κίνησης (Βενζίνη 95 οκτ. Αµόλυβδη)
Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν βενζίνη αµόλυβδη 95οκτ. και χρησιµοποιούνται από το
∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου και από την ΚΕ∆ΗΖΑΜ, είναι τα παρακάτω:

α/
α

Αρ. κυκλοφορίας

Ετήσιο πλαφόν
σε λίτρα

Πλαφόν
συµβατικής
δαπάνης

ΚΗΙ 4615
(∆.
1

ΖΑΓΟΡΑΣ

1.864,80

466,20

ΖΑΓΟΡΑΣ

1629,60

407,40

ΖΑΓΟΡΑΣ

1629,60

407,40

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
ΚΗΗ 2970
(∆.

2

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
ΚΗΥ 9294
(∆.

3

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
[5]
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ΚΗΟ 9363
(∆.
4

ΖΑΓΟΡΑΣ

2.328,00

582,00

1.344,00

336,00

8.796,00 λίτρα

2.199,00λίτρα

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
ΚΗΙ 4615

5

(ΚΕ∆ΗΖΑΜ)

ΣΥΝΟΛΟ

Υπολογισµός Συµβατικής ∆απάνης Αµόλυβδης Βενζίνης 95 οκτ:

∆ηλ.: 2.199,00lt x 1,672€/lt
Σύνολο … 3.676,73€ συµπ. ΦΠΑ (Η δαπάνη θα εγγραφεί στον Κ.Α. 10-6641.01)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL)
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί το
πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων
Diesel.
Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:
•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17.8.2005),

•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490Β/9.10.2006),

•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007),

•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28.1.2010) και

•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012).

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού ως µέρος της τεχνικής
προσφοράς τους τα ακόλουθα:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι
προδιαγραφές

του

προσφερόµενου

πετρελαίου

κίνησης

καλύπτουν

τις

απαιτήσεις

των

προαναφερόµενων αποφάσεων.
Επίσης πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµίας &
οικονοµικών

και

Ανάπτυξης

περιβάλλοντος

,χωροταξίας

και

∆ηµοσίων

Έργων

µε

αρ.

514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) :Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης- Απαιτήσεις
[6]
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και µέθοδοι ∆οκιµών, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ'αριθµ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-12010) απόφαση Υπουργών Οικονοµικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικών αλλαγών,
και σύµφωνα µε την ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµικών -Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας- Περιβάλλοντος, ενέργειας & κλιµατικής αλλαγής-προστασίας του Πολίτη µε
αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02- 2012) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα
της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως : Αριθµός Κετανίων ελαχ. 51, ∆είκτης Κετανίου ελαχ.
46, µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg.
Το καύσιµο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις όπως νερό και πετρέλαιο
θέρµανσης.

2. Αµόλυβδη βενζίνη 95RON
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί η
αµόλυβδη βενζίνη 95RON, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους
βενζινοκινητήρων, σχεδιασµένων να λειτουργούν µε αµόλυβδη βενζίνη 95RON.
Ειδικότερα, οι ιδιότητες της αµόλυβδης βενζίνης 95RON θα είναι αυτές που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:
•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17.8.2005),

•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/4.6.2006),

•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007),

•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28.1.2010) και

•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012).

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού ως µέρος της τεχνικής
προσφοράς τους τα ακόλουθα:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι
προδιαγραφές της προσφερόµενης αµόλυβδης βενζίνης 95RON καλύπτουν τις απαιτήσεις των
προαναφερόµενων αποφάσεων.
Επίσης θα
των

πρέπει

υπουργών

,χωροταξίας
Καύσιµα
και

να

είναι

Οικονοµίας

και ∆ηµοσίων

Αυτοκινήτων

σύµφωνα

µε

αλλαγής-προστασίας
«Προσαρµογή
καυσίµων
Κοινοβουλίου

της

βενζίνης
και

&

Έργων

-

ΚΥΑ

και
του

τις

προδιαγραφές της

και

Ανάπτυξης

µε

αρ.

510/2004/07

Βενζίνη

-

(ΦΕΚ

Απαιτήσεις

των υπουργών

872

και

Πολίτη

ντίζελ,

του Συµβουλίου

µε

νοµοθεσίας,
προς
,

την

όπως
[7]

(ΦΕΚ

στον

οδηγία
:

περιβάλλοντος
Β/4-6-2007)

Οικονοµικών

αρ.316/2010

τοµέα

οκτανίου,

:

∆οκιµών,

- Ανάπτυξης,
&

κλιµατικής

501Β/29-02-

2009/30/Ε.Κ.

Αριθµός

ΚΥΑ

Μέθοδοι

Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, ενέργειας

ελληνικής
και

µε

οικονοµικών

Αµόλυβδη

την

Ανταγωνιστικότητας

σύµφωνα

2012)

της

ποιότητας

του

Ευρωπαϊκού

RΟΝ 95

ελάχ.,
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µέγιστη

περιεκτικότητα

σε

θείο 10mg/kg., περιεκτικότητα σε µόλυβδο 0,005 g/l.

Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµιξη µε βενζίνη diesel, νερό ή πετρέλαιο.

ΓΕΝΙΚΑ
Η προµήθεια των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του
Προσώπων και καµία υποχρέωση δεν θα έχει έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν
προµηθευτούν τις ποσότητες που αναφέρονται στη µελέτη.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τµηµατικά κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ανάλογα µε τις και
κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία.
Η συµβατική δαπάνη έχει προθεσµία τριών µηνών αρχοµένης από την υπογραφή της. Σε
περίπτωση που υπογραφεί η σύµβαση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
προµήθεια καυσίµων, εντός του διαστήµατος των τριών µηνών, παύει να ισχύει η τρέχουσα
σύµβαση.

Ζαγορά,

09.08.2018

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆.
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

[8]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΑΠΑΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 9527
Ζαγορά, 09.08.2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ποσού

34.828,46,€,

ήτοι

28.087,47

µη

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. (ποσό
ΦΠΑ 6.740,99€)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕ∆ΗΖΑΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ

( συµπεριλ. ΦΠΑ)

( συµπεριλ. ΦΠΑ)

21.754,00

1,432

31.151,73

2.199,00

1,672

3.676,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34.828,46

(σε λίτρα)

Καύσιµα
κίνησης
(diesel)

Βενζίνη 95
οκτ.
Αµόλυβδη

Ζαγορά, 09.08.2018
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆.
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΠΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

34.828,46€, ήτοι

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Αρ. Πρωτ.: 9527

ποσού

Ζαγορά, 09.08.2018

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. (ποσό

28.087,47€,

µη

ΦΠΑ 6.740,99€)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1O
Α. «Πετρέλαιο DIESEL κίνησης», δηλαδή προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Τιµή ενός λίτρου, συµπ. ΦΠΑ:
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,432€
ΑΡΘΡΟ 2O
«Αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων», δηλαδή προµήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση
όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Τιµή ενός λίτρου, συµπ. ΦΠΑ:
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,672€

Ζαγορά, 09.08.2018

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΕΙ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΠΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Αρ. Πρωτ.: 9527

ποσού

09.08.2018

Ζαγορά,

34.828,46€,

28.087,47€,

ήτοι
µη

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. (ποσό
ΦΠΑ 6.740,99 €)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο Συγγραφής Υποχρεώσεων
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια πετρελαίου DIESEL και αµόλυβδης
βενζίνης

που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου και της ΚΕ∆ΗΖΑΜ .

ΑΡΘΡΟ 2 - Ισχύουσες διατάξεις
1.

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006) «∆ηµοτικός και Κοινοτικός

Κώδικας»
2.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης"
3.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4.

Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α' 242') «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων

και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
5.

Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α' 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

διατάκτες».
6.

Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρέωση ανάρτηση

νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
'Πρόγραµµα ∆ιαύγεια'» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4412/2016.
[11]
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7.

Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68/20.03.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των

φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4412/2016 και την 204/2010 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.
8.

Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

Αντικατάσταση

του

και Κεντρικού
έκτου

Ηλεκτρονικού

κεφαλαίου

του

Μητρώου

ν.3588/2007

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

-

(πτωχευτικός

κώδικας)

-

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
9.

Τις διατάξεις του N. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».
10. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β' 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
11. Την Υ.Α. Π1/542/04.03.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
12. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»
13. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30.09.2010) περί ∆ικαστικής Προστασίας.
14. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής

4127/2013»

15. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ A' 18/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ...
και άλλες επείγουσες διατάξεις».
16. Την µε αριθµό 1150/93/94 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'127) «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου
αµόλυβδης βενζίνης»
17. Την µε αριθµό 1166/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 336/05.05.1994) «Προδιαγραφές και µέθοδοι
πετρελαίου κίνησης»
18. Την µε αριθµό 467/2002/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1531/16.10.2003) «Προδιαγραφές και µέθοδοι
ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης»

ΑΡΘΡΟ 3 - Συµβατικά τεύχη
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας
β) Η Οικονοµική Προσφορά
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Η Τεχνική Περιγραφή
ε) Η Τεχνική Έκθεση
στ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός

ΑΡΘΡΟ 4 - Προσφορές
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη της
προµήθειας. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των
[12]
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ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων. Γι' αυτό οι Προσκαλούµενοι Οικονοµικοί φορείς
οφείλουν να προσφέρουν για το κάθε είδος καυσίµου, για ολόκληρη την ποσότητα που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, σε επίπεδο ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 5 - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που θα καθοριστούν µε την
σχετική Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις ή σύµφωνα µε το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 6 - Εγγυήσεις
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Ν. 2513/97) και έχουν σύµφωνα µε τον νόµο από τον
οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυήσεις µπορεί να εκδίδονται και από το ΕΤΑΑΤΣΜΕ∆Ε.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. Επίσηµη θεωρείται η µετάφραση που πληροί τους όρους
του άρθρου 7 της διακήρυξης.
Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου
Ζαγοράς Μουρεσίου, στο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε περίπτωση
ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
∆εν απαιτείται.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο µειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής
εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται
ο αναλογών Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής και
επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου
της σύµβασης. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η
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παράγραφος 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις βάσει των κείµενων διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 8 - Πληρωµές
Η προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης την ηµέρα παράδοσης στο
Νοµό Μαγνησίας για τα καύσιµα είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια
της σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των ειδών
και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και
καταλληλότητα των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 9 - Τόπος παράδοσης και ποσότητες
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει τµηµατικά, σε χρόνο που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία,
σύµφωνα µε τις ανάγκες της και σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο, κατόπιν έγγραφης εντολής
της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου ή του Νοµικού Προσώπου.
Τόπος παράδοσης ορίζεται:
1.

Για το καύσιµα κίνησης, εντός των ορίων του ∆ήµου.

Η προµήθεια των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και καµία υποχρέωση δεν
θα έχει ο ∆ήµος έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν προµηθευτεί τις ποσότητες που
αναφέρονται στη µελέτη.

ΑΡΘΡΟ 10 - Παραλαβή υλικών
Κατά

την

ποσοτική

και

ποιοτική

παραλαβή

των

υπό

προµήθεια

ειδών

εξετάζεται

η

καταλληλότητα αυτών και συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές της µελέτης και τους όρους της
σύµβασης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υπό προµήθεια ειδών ο ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης
ποσότητας, ο δήµος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υπό
προµήθεια ειδών ή στη µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσοστό θα εγκρίνει µε
απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του
αναδόχου.

[14]
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Ζαγορά, 09.08.2018

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΕΙ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΠΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ):
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6098]
- Ταχυδροµική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός:

[ΖΑΓΟΡΑ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ]

- Τηλέφωνο: [24263-50105]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [texzagmour@gmail.com]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.]

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού :
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ &
ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ)ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕ∆ΗΖΑΜ
- CPV 09134200-9 09132100-4 09135100-5
Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [18REQ003545677]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: ``

[1]
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

[3]
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
[4]
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[5]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[6]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:

Απάντηση:

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

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

[8]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
[9]
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
20
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν21:

[10]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 24
[……][……][……]

[11]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
[12]
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς [.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
[13]
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πληροφορίες:

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

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[14]
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

[15]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

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

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

[16]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο,
αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
[17]
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι: (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

[18]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί: (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ποσά
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών Περιγραφή
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας: (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, [……]
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: (ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
[19]
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας; (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του: (ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης: (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: (ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
[20]
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υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
εγγράφων): [……][……][……]

[21]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[22]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει
να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται47, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ
L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
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καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Απαίτηση

Προδιαγραφή

1. Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL)

Πρέπει

να

είναι

προδιαγραφές

της

σύµφωνα
ΚΥΑ

των

µε

τις

υπουργών

Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης
περιβάλλοντος ,χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων µε αρ. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490
Β/9-10-2006)

:Καύσιµα

αυτοκινήτων

-

Πετρέλαιο κίνησης- Απαιτήσεις και µέθοδοι
∆οκιµών,

όπως

τροποποιήθηκε

µε

την

υπ'αριθµ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-12010) απόφαση Υπουργών Οικονοµικών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικών
αλλαγών, και σύµφωνα µε την ΚΥΑ των
υπουργών

Οικονοµικών

Ανταγωνιστικότητας
Περιβάλλοντος,

και

ενέργειας

αλλαγής-προστασίας
αρ.316/2010

-Ανάπτυξης,

του

(ΦΕΚ

Ναυτιλίας&

κλιµατικής
Πολίτη

501Β/29-02-

µε

2012)

«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας,
στον

τοµέα

βενζίνης

και

της

ποιότητας

ντίζελ,

2009/30/Ε.Κ.

προς

του

καυσίµων

την

οδηγία

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως :
Αριθµός

Κετανίων

ελαχ.

51,

∆είκτης

Κετανίου ελαχ. 46, µέγιστη περιεκτικότητα
σε θείο 10mg/kg.

ΝΑΙ

Απάντηση

Παραποµπή
Τεκµηρίωσης
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2. Αµόλυβδη βενζίνη 95RON
Επίσης θα

πρέπει

να

σύµφωνα

µε

τις

της

ΚΥΑ

Οικονοµίας

και

περιβάλλοντος

510/2004/07

(ΦΕΚ

Αµόλυβδη

-

∆οκιµών,

σύµφωνα

αρ.316/2010

ντίζελ,
του

&

της

του Συµβουλίου

της

βενζίνης

οδηγία

,

όπως

σε

και

2009/30/Ε.Κ.

Κοινοβουλίου

RΟΝ 95

περιεκτικότητα

ελληνικής

τοµέα

καυσίµων

Ευρωπαϊκού

µε

501Β/29-02-

στον

την

ΝΑΙ

κλιµατικής
Πολίτη

(ΦΕΚ

προς

οκτανίου,

Ναυτιλίας-

του

«Προσαρµογή

µε

Ανάπτυξης,

και

Περιβάλλοντος, ενέργειας

και

υπουργών
-

αλλαγής-προστασίας

-

Απαιτήσεις

των

Ανταγωνιστικότητας

ποιότητας

Β/4-6-2007)

και

ΚΥΑ

νοµοθεσίας,

αρ.

Αυτοκινήτων

Οικονοµικών

2012)

µε

872

Βενζίνη

την

και

,χωροταξίας

Έργων

Καύσιµα

Μέθοδοι

υπουργών

οικονοµικών

∆ηµοσίων

:

προδιαγραφές

των

&

Ανάπτυξης

είναι

και

:

Αριθµός

ελάχ.,

µέγιστη

θείο 10mg/kg.,

περιεκτικότητα σε µόλυβδο 0,005 g/l.

(ΤΟΠΟΣ) ..........
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ...............
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΑΔΑ: ΩΖΦΩΩΡΚ-ΛΔΗ

18PROC003553762 2018-08-09

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ:

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

κ

ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ

ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕ∆ΗΖΑΜ»

Αρ.Τεύχους
Τεχνικών Προδιαγραφών 9527/09.08.2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 34.828,46 €, συµπεριλαβανοµένου ΦΠΑ 24%

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών)

[1]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ:

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

κ

ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ

ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕ∆ΗΖΑΜ»

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

Αρ.Τεύχους
Τεχνικών Προδιαγραφών 9527/09.08.2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 34.828,46 €, συµπεριλαβανοµένου ΦΠΑ 24%

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του διαγωνιζοµένου....

...........................................................
µε έδρα ..............................
οδός...............αρ..
Τ.Κ..........................................................
Τηλ.
fax......
email .

[2]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ:

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

κ

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΤΟΥ

&

ΑΜΟΛΥΒ∆Η

∆ΗΜΟΥ

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕ∆ΗΖΑΜ»

Προς τον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ
(σε λίτρα)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

( συµπεριλ.

(€)

(€)

ΦΠΑ)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Καύσιµα
κίνησης

21.754,00

1,432

2.199,00

1,672

(diesel)

Βενζίνη 95
οκτ.
Αµόλυβδη

[3]
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*Οι ποσότητες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και δύνανται να αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα
όσα ορίζονται στη διακήρυξη έως την ανάλωση της προϋπολογισθείσης δαπάνης. Επίσης η Υπηρεσία
θα προµηθευτεί τµηµατικά τις ποσότητες που θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης και όχι κατ
ανάγκη όλες όσες αναφέρονται παραπάνω.
** Οι τιµές των καυσίµων (€/λίτρο, άρθρα 1,2,) είναι ενδεικτικές και ισχύουν για την 31.07.2018 (µέση
τιµή λιανικής). Σύµφωνα µε τη διακήρυξη, οι τιµές των καυσίµων ορίζονται σύµφωνα µε τις µέσες τιµές
λιανικής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών που εκδίδει η ∆/νση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου &
Τουρισµού για την εκάστοτε ηµεροµηνία.
Κατ εξαίρεση για τα άρθρα 1,2, σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος
Α΄) <Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’

αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισµούς
πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαµορφούµενη, για έκαστο είδος, µέση τιµή της περιοχής, του
Παρατηρητήριου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως
αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού.
Το ανώτερο ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.>

Τόπος και ηµεροµηνία
...................................... , ........ / ........ / 2018

Ο Προσφέρων

Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου

(ονοµατεπώνυµο και σφραγίδα)

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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