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ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΎΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
ΕΙΔΟΣ: AΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.
CPVs : Α) 09132100-4 - AΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ, Β) 09134200-9 - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, Γ)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Εκατόν Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ με ΦΠΑ- 150.000,00 €.
Εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά χωρίς ΦΠΑ 120.967,75 €.
ΦΠΑ: Είκοσι χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά - 29.032,25 €).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
I) Ειδικός φορέας 073 ΚΑΕ 1512, για το Πετρέλαιο Θέρμανσης .
Προϋπολογισμού 17.000,00 € : 2.000,00 € για το έτος 2017 και 15.000,00 € για το έτος 2018.
II) Ειδικός φορέας 073 ΚΑΕ 1511, για τα Καύσιμα κίνησης – Λιπαντικά - Πρόσθετα .
Προϋπολογισμού 30.000,00 €: 10.000,00 € για το έτος 2017 και 20.000,00 € για το έτος 2018.
III) Φορέας 073 ΚΑΕ 9459 για τα Καύσιμα κίνησης – Λιπαντικά - Πρόσθετα
Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ενάριθμος έργου 2016ΕΠ56600009 Υποέργο 2
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018.»
Προϋπολογισμού 103.000,00 €: 23.000,00 € για το έτος 2017 και 80.000,00 € για το έτος 2018.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
Λ. Χαϊνά 93
Χαλκίδα
34100
Ελλάδα
EL642
2221353710-711-743-706
2221036073
giannoulakou.a@evia.pste.gov.gr,
papakyriakou.k@evia.pste.gov.gr
gavrili.e@evia.pste.gov.gr
Γιαννουλάκου Αγγελική, Γαβρίλη
Ελένη, Παπακυριακού Κυριάκος
www.pste.gov.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

-

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ Β΄ βαθμού.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές υπηρεσίες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι : το Ελληνικό και ειδικότερα οι διατάξεις των Νόμων, Π.Δ. και
Αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.4 της παρούσας διακήρυξης, όπως ισχύουν.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από
Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, τηλέφωνα 2221353710-711-743.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:
i) Ειδικός φορέας 073 ΚΑΕ 1512, για το Πετρέλαιο Θέρμανσης .
Προϋπολογισμού 17.000,00 € : 2.000,00 € για το έτος 2017 και 15.000,00 € για το έτος 2018.
ii) Ειδικός φορέας 073 ΚΑΕ 1511, για τα Καύσιμα κίνησης – Λιπαντικά - Πρόσθετα .
Προϋπολογισμού 30.000,00 €: 10.000,00 € για το έτος 2017 και 20.000,00 € για το έτος 2018.
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iii) Φορέας 073 ΚΑΕ 9459 για τα Καύσιμα κίνησης – Λιπαντικά - Πρόσθετα
Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ενάριθμος έργου 2016ΕΠ56600009 Υποέργο 2
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018.»
Προϋπολογισμού 103.000,00 €: 23.000,00 € για το έτος 2017 και 80.000,00 € για το έτος 2018.
Τα εναπομείναντα ποσά από το οικονομικό έτος 2017 θα βαρύνουν τον υπό έγκριση
προϋπολογισμό του 2018.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης,
λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Αμόλυβδη - 95 CPV 09132100-4, Πετρέλαιο Κίνησης - CPV
09134200-9, Πετρέλαιο θέρμανσης - CPV09135100-5, Λιπαντικά - CPV 09211000-1.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες όπως αναλύεται στους κατωτέρω πίνακες.
ΟΜΑΔΑ Α΄: «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ», εκτιμώμενης
αξίας 119.500,00 πλέον ΦΠΑ.
ΟΜΑΔΑ Β΄: «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 30.500,00 πλέον ΦΠΑ
Προσφορές υποβάλλονται για μία ή και για τις δύο (2) ομάδες.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.967,74 € ΦΠΑ : 29.032,26 €).
Η διάρκεια ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς,
 Βάσει τιμής για τα καύσιμα, χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου
είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Εύβοιας.
 Βάσει τιμής για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας, όπως
αναφέρονται στον προϋπολογισμό της διακήρυξης.

ΟΜΑΔΑ Α –ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,884 €

13.709,68 €

1.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

15.500,00

2.

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

55.000,00

1,089€

59.879,03 €

3.

Βενζίνη αμόλυβδη

Λίτρα

18.000,00

1,266 €

22.782,26 €

ΣΥΝΟΛΟ :

96.370,97 €

ΦΠΑ 24% :

23.129,03 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

119.500,00 €
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ΟΜΑΔΑ Β –ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 15W/40

Λίτρα

1.500,00

5,00

7.500,00

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ –
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
SAE 5W/30

Λίτρα

200,00

11,00

2.200,00

3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 20W/50

Λίτρα

20,00

4,00

80,00

4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
API TC JACO FC/FD

Λίτρα

50,00

8,00

400,00

5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
4Τ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
SAE 10W/40

Λίτρα

50,00

7,00

350,00

6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 75W80

Λίτρα

100,00

12,00

1.200,00

7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 75W/90

Λίτρα

100,00

10,00

1.000,00

8. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 80W90

Λίτρα

500,00

6,40

3.200,00

9. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ &
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
SAE 30

Λίτρα

200,00

4,00

800,00

10. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ &
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

Λίτρα

10,00

4,00

40,00
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SAE 10W
11. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝΤΙΜΟΝΙΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
«Κόκκινο»

Λίτρα

20,00

5,00

100,00

12. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ISO 68

Λίτρα

1.000,00

3,50

3.500,00

13. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ISO 46

Λίτρα

100,00

3,00

300,00

14. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ Λίτρα
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ DOT4

20,00

9,00

180,00

15. ADBLUE ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
πριν από τον καταλύτη SCR

Λίτρα

200,00

2,00

400,00

16. ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Κιλά

100,00

6,00

600,00

17. ΓΡΑΣΟ ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ ΒΑΣΕΩΣ
ΛΙΘΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Κιλά

100,00

7,00

700,00

18. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
«Συμπυκνωμένο»

Λίτρα

200,00

6,00

1.200,00

19. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
4Τ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
SAE 15W/50

Λίτρα

10,00

6,00

60,00

20. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
Συσκευασία δοχείο των 4 lit

Λίτρα

300,00

0,50

150,00

21. ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
Συσκευασία δοχείο του 1 kg

Κιλά

20,00

4,60

92,00

22. ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Συσκευασία σάκος 20 kg

Κιλά

100,00

3,3077

330,7741

23. ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ
Συσκευασία δοχείο 1 lit

Λίτρα

30,00

5,00

150,00

24. ΣΠΡΕΫ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit

Λίτρα

4,00

5,00

20,00

25. ΣΠΡΕΫ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
Συσκευασία δοχείο 0,5 lit

Λίτρα

5,00

4,00

20,00

26. ΣΠΡΕΫ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit

Λίτρα

6,00

4,00

24,00

ΣΥΝΟΛΟ :

24.596,78 €
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ΦΠΑ 24% :

5.903,23 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

30.500,00 €

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει
 της παρ. 6 του άρθ. 13 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ. Α΄/30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει,
 του άρθρου 46 Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04-06-2009) «πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 της παρ.6β του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α/1994), «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από
εμπορικές επιχειρήσεις»,
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 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 ΦΕΚ 150 τ. Α΄/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.)
Τις αποφάσεις:
 αριθμ. 242/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση
Προϋπολογισμού έτους 2017, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2017 και
συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:
77ΠΑ7ΛΗ-ΠΨΘ)»
 αριθμ. πρωτ. 8581/219607/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Επικύρωση της αριθμ. 242/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, «περί έγκρισης
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2017
και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:
ΩΞΥ4ΟΡ10-Ν20)»
 Της αριθμ. 275/28-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΒΗΤ7ΛΗ-ΡΡ0) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας περί «συμπλήρωσης – τροποποίησης της αριθμ. 224/2016 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (17ο πρακτικό Συνεδρίασης 7ης Νοεμβρίου 2016)
περί Τροποποίησης του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».
 αριθμ. 13289/07-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1716/τ. Β΄/17-08-2015 «Καθορισμός ημερήσιων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
 αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2677 τ. Β΄/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
 αριθμ. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων». Κ.Υ.Α των Υπουργών
Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών –Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης –Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών και Δικτύων – Υγείας –
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη –Ναυτιλίας και Αιγαίου
 Της αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ Β’ 1531/16.10.2003) Υπουργικής Απόφασης «Προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης».
 αριθμ. 23/13-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(ΑΔΑ: 6ΜΒ67ΛΗ-ΦΡΔ) περί Έγκρισης του πίνακα υποέργων σε ενάριθμα της ΣΑΕΠ 566 που
αφορούν δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού και
μηχανημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»
 Την Αριθμ.(οικ) 156489/4234 «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2485 ΤΕΥΧΟΣ Β’).
 Την υπ’ αριθμ. 622/10-04-2017 (ΑΔΑ: Ω7Ξ67ΛΗ-ΧΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής διενέργειας των
Σελίδα 10

17PROC002509218 2017-12-29
















1.5

διαδικασιών όλων των ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Π.Ε. Εύβοιας (πλην της μεταφοράς
μαθητών) , για ένα έτος με έναρξη από 10/04/2017 έως και 09/04/2018.
Την αρθ.πρωτ.249942/5727/13-11-2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για την προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών της Π.Ε. Εύβοιας.
Την ανάγκη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την
προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις
ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2018.
Το αριθμ. πρωτ. οικ.: 276193/6922/12-12-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ002404966 2017-12-12)
πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Εύβοιας σχετικά με την έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των
ορίων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων
για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας για ένα έτος, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με τη χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ενδεικτικού προϋπολογισμού: 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και β)
δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης.
Η αριθμ. 2491/18-12-2017 (Πρακτικό 47ο, θέμα 20ο, ΑΔΑ:ΩΗ497ΛΗ-Φ6Ρ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης α) της διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης,
καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και
κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα έτος, από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ενδεικτικού προϋπολογισμού: 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και β) της δαπάνης – δέσμευσης
πίστωσης.
Αριθμ. πρωτ. 288332/7327 (ΑΔΑ: 6Γ0Ω7ΛΗ-ΦΔΚ, ΑΔΑΜ: 17REQ002498565) απόφαση
δέσμευσης ποσού 2.000,00 € (ΚΑΕ 1512) για το οικ. έτος 2017 (και 15.000,00€ για το 2018) η
οποία καταχωρήθηκε με α/α: 3756 στο Μητρώο δεσμεύσεων.
Αριθμ. πρωτ. 288336/7328 (ΑΔΑ: ΨΤΠΜ7ΛΗ-ΝΣΘ, ΑΔΑΜ: 17REQ002498817) απόφαση
δέσμευσης ποσού 10.000,00 € (ΚΑΕ 1511) για το οικ. έτος 2017 (και 20.000,00€ για το 2018) η
οποία καταχωρήθηκε με α/α: 3757 στο Μητρώο δεσμεύσεων.
Αριθμ. πρωτ. 288341/7329 (ΑΔΑ: Ω69Ω7ΛΗ-ΠΝΔ, ΑΔΑΜ: 17REQ002498867) απόφαση
δέσμευσης ποσού 23.000,00 € (ΚΑΕ 9459) για το οικ. έτος 2017 (και 80.000,00€ για το 2018) η
οποία καταχωρήθηκε με α/α: 3758 στο Μητρώο δεσμεύσεων.
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21-01-2018 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 25η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.
1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, συγκεκριμένα η προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε δύο
οικονομικές εφημερίδες και σε μία τοπική εφημερίδα.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.pste.gov.gr, στην διαδρομή : Θέλω να ► Δώ Προκηρύξεις.
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: αναλογικά τον ή τους αναδόχους
προμηθευτές (άρθρο 46 Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04-06-2009) .
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

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

η προκήρυξη (Περίληψη) της παρούσας Διακήρυξης.

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI – ΤΕΥΔ

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης,
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Υπόδειγμα Εγγυητικών
Επιστολών Συμμετοχής-Καλής Εκτέλεσης της παρούσης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανά ομάδα ποσοστού δυο τοις εκατό (2%) στην εκτιμώμενη αξία προ Φ.Π.Α., και ανέρχεται για
την κάθε ομάδα ως ακολούθως :

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

A

ΚΑΥΣΙΜΑ
96.370,97 €
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
24.596,78 €

B

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ
ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

1.927,42€

491,94€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής υποβάλει προσφορά για παραπάνω από μία (1) ομάδα των προς
προμήθεια ειδών του διαγωνισμού, δύναται να υποβάλει μία εγγυητική επιστολή της οποίας το
ποσό θα αντιστοιχεί στο άθροισμα των ποσών των ομάδων.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 25-02-2019, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης
επ’ αυτών, και
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
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:
2.2.3.1. 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 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),
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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.3. Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής: 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/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας
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είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.5 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
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. 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.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν το σχετικό κριτήριο επιλογής της
παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VII - ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από
τα ως άνω πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
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συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
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
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 [καταστάσεις (α), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η),
(θ)] υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 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.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής
του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής:
α) Για την Ομάδα Α’ (Καύσιμα) πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής θεωρείται η προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα
διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για το Νομό Εύβοιας.
β) Για την Ομάδα Β (Λιπαντικά) πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας, όπως αναφέρονται στον
προϋπολογισμό της διακήρυξης.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα της παρούσας
Διακήρυξης και στα Παραρτήματα αυτής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της
προμήθειας ανά ομάδα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Σελίδα 21

17PROC002509218 2017-12-29
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
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ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα III - ΜΕΛΕΤΗ της παρούσας Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
Επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται:
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Για την ΟΜΑΔΑ Α (Καύσιμα) όλα όσα ρητώς αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ ΜΕΛΕΤΗ (Υπεύθυνες Δηλώσεις, Ενιαία άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικά, κ.α.).
Για την ΟΜΑΔΑ Β (Λιπαντικά) όλα όσα ρητώς αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ ΜΕΛΕΤΗ (Υπεύθυνες Δηλώσεις, Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών και προσθέτων,
πιστοποιητικά, κ.α).

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης (τιμή), όπως ορίζεται κατωτέρω:
Α. Τιμές
Για την Ομάδα Α΄- (Καύσιμα) στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης (το οποίο πρέπει να είναι ενιαίο και για τα τρία είδη της Ομάδας Α) επί τοις εκατό
(%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα
παράδοσής τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Εύβοιας.
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως
άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με
τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό), που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης
που προσφέρουν από την ως κατωτέρω αναφερόμενη τιμή αναφοράς
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου θέρμανσης : 1,097 € (χωρίς ΦΠΑ 0,884 €).
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης :1,350 € (χωρίς ΦΠΑ 1,089 €).
Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : 1,569 € (χωρίς ΦΠΑ 1,266 €).
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει ενιαία έκπτωση επί της τιμής όπως ακριβώς
ζητείται από τη Διακήρυξη 5%. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του
συστήματος θα συμπληρώσει :
 Ως τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) για το Πετρέλαιο Θέρμανσης 0,840 € η οποία προκύπτει
ως εξής: 0,884 - (0,884 x 0,05)= 0,840 €.
 Ως τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) για το Πετρέλαιο Κίνησης 1,034 € η οποία προκύπτει ως
εξής: 1,089 - (1,089 x 0,05)= 1,034 €.
 Ως τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) για την Αμόλυβδη Βενζίνη 1,202 € η οποία προκύπτει ως
εξής: 1,266 - (1,266 x 0,05)= 1,202 €.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και
συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ A - ΚΑΥΣΙΜΑ), που επισυνάπτεται στην παρούσα
διακήρυξη.
Επισημαίνεται ότι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που θα δηλώσει ο οικονομικός φορέας στην
οικονομική του προσφορά για την Ομάδα Α΄ είναι αυτό που θα ισχύει και θα εφαρμόζεται στην
εκάστοτε διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης καυσίμων για το Νομό Εύβοιας, όπως αυτή
προκύπτει από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών που εκδίδει το Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας .
Σελίδα 24

17PROC002509218 2017-12-29
Προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.
Β. Τιμές
Για την Ομάδα Β’ – (Λιπαντικά) η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα
υλικού και η κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο της ομάδας.
Ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που υπάρχει στο
Παράρτημα IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ Β – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.
Στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για μια ή και για τις δύο
ομάδες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία των προσφορών που θα κατατεθούν εντύπως θα πρέπει να είναι
τοποθετημένα σε σφραγισμένους φακέλους και να φέρουν τις εξής ενδείξεις:
α) τα στοιχεία του αποστολέα
β) τα στοιχεία του αποδέκτη: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας-Δ/νση
Διοικητικού Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών – Λ.ΧΑΪΝΑ 93-34100 ΧΑΛΚΙΔΑ.
γ) τα στοιχεία του διαγωνισμού με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΎΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
δ) την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
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2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 25η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09:00π.μ.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω
υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση
τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
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προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.5 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί 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, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος 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, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Τ.Ε.Υ.Δ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
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ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.(Αποδεικτικά Μέσα).
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την
άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία

Σελίδα 29

17PROC002509218 2017-12-29
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα
ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. Το περιεχόμενό της
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην ενότητα Β΄ του Παραρτήματος V της
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
Η Π.Ε. Εύβοιας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της
απορροφήσεως όλου του κονδυλίου χωρίς υπέρβαση του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη έτους και όχι πέραν
του τριμήνου.
4.4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υγρών καυσίμων ή λιπαντικών από την Επιτροπή
Παραλαβής κάθε υπηρεσίας που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια,.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
γ) Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας ένα τοις εκατό (1%) επί του καθαρού ποσού για τα υγρά καύσιμα και τέσσερα
τοις εκατό (4%) για τα λιπαντικά. (άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις.)
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά αυτά
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας με βάση τους
ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
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υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης
υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τα υγρά καύσιμα (Βενζίνη αμόλυβδη 95,
πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης ως
ακολούθως:
Η παράδοση των καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου για την κίνηση των
βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων της Π.Ε. Εύβοιας, θα γίνεται αυθημερόν στις
εγκαταστάσεις του προμηθευτή (πρατήριο καυσίμων), όλες τις εργάσιμες ημέρες καθώς και τις
αργίες, πάντα με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων.
Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 10 km από το
αμαξοστάσιο της Υπηρεσίας για να διαφυλαχθεί η αρχή της οικονομικότητας γιατί σε περίπτωση
που το πρατήριο απέχει πάνω από αυτό το όριο, το κόστος σε εργατοώρες αλλά και σε υγρά
καύσιμα θα είναι απαγορευτικό δηλαδή θα κοστίζει στην υπηρεσία ο ανεφοδιασμός σε οχήματαμηχανήματα έργου με υγρά καύσιμα.
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει εάν ο συμμετέχων
πληροί αυτόν τον όρο.
Το Πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται απ΄ ευθείας στην δεξαμενή του κτιρίου του Διοικητηρίου
της Π.Ε. Εύβοιας (Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα) την επομένη της παραγγελίας.
Η διακίνηση του πετρελαίου κίνησης που αφορά αποκλειστικά τα μηχανήματα έργου της Π.Ε.
Εύβοιας, θα γίνεται μετά από εντολή της Υπηρεσίας, από τον προμηθευτή με φορτηγό βυτίο που
έχει στην κατοχή του, σε απόσταση έως 30 km και σε οδικό δίκτυο καλής βατότητας χωρίς την
ανάγκη χρήσης αλυσίδων κατά την χειμερινή περίοδο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τα λιπαντικά μέσα σε τουλάχιστο τρείς (3)
ημέρες από την παραγγελία στην Χαλκίδα στις αποθήκες της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς
να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ) Διακήρυξης.
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Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των
υλικών μακροσκοπικά.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά ώστε
να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό
Χημείο του Κράτους.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Η παραλαβή των υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) θα γίνεται στο
πρατήριο του αναδόχου, του πετρελαίου θέρμανσης απ΄ ευθείας στην δεξαμενή του κτιρίου του
Διοικητηρίου της Π.Ε. Εύβοιας (Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα) και των λιπαντικών θα γίνεται στις
αποθήκες των Υπηρεσιών.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
Η παραλαβή των υγρών καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης) θα γίνεται στο
πρατήριο του αναδόχου, ενώ του πετρελαίου θέρμανσης και των λιπαντικών θα γίνεται στις
αποθήκες των Υπηρεσιών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.
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6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα ΟΤΑ Β΄ βαθμού.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές υπηρεσίες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού.
Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις :
- του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Οργανωτική δομή της Α.Α. -Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές
Σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στεγάζονται σε ένα (1) κτήριο εντός της πόλης
της Χαλκίδος.
Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης
Είναι η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων των υπηρεσιών, και κίνησης των οχημάτων
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα (1) έτος από τη υπογραφή της σύμβασης.
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά ομάδα αντικειμένου
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΜΕΛΕΤΗ της παρούσας διακήρυξης.
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης - Τμηματικές παραδόσεις καθ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα είναι από την ημέρα της
έγγραφης παραγγελίας.
 Αυθημερόν για τα καύσιμα κίνησης.
 Μία (1) ημέρας για το πετρέλαιο θέρμανσης.
 Τρείς (3) ημέρες για τα λιπαντικά και πρόσθετα.
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των
υλικών μακροσκοπικά.
Η παράδοση των καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου για την κίνηση των
βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων της Π.Ε. Εύβοιας, θα γίνεται αυθημερόν στις
εγκαταστάσεις του προμηθευτή (πρατήριο καυσίμων), όλες τις εργάσιμες ημέρες καθώς και τις
αργίες, πάντα με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων.
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Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 10 km από το
αμαξοστάσιο της Υπηρεσίας για να διαφυλαχθεί η αρχή της οικονομικότητας γιατί σε περίπτωση
που το πρατήριο απέχει πάνω από αυτό το όριο, το κόστος σε εργατοώρες αλλά και σε υγρά
καύσιμα θα είναι απαγορευτικό δηλαδή θα κοστίζει στην υπηρεσία ο ανεφοδιασμός σε οχήματαμηχανήματα έργου με υγρά καύσιμα.
Το Πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται απ΄ ευθείας στην δεξαμενή του κτιρίου του Διοικητηρίου
της Π.Ε. Εύβοιας (Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα) την επομένη της παραγγελίας.
Η διακίνηση του πετρελαίου κίνησης που αφορά αποκλειστικά τα μηχανήματα έργου της Π.Ε.
Εύβοιας, θα γίνεται μετά από εντολή της Υπηρεσίας, από τον προμηθευτή με φορτηγό βυτίο που
έχει στην κατοχή του, σε απόσταση έως 30 km και σε οδικό δίκτυο καλής βατότητας χωρίς την
ανάγκη χρήσης αλυσίδων κατά την χειμερινή περίοδο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τα λιπαντικά μέσα σε τουλάχιστο τρείς (3)
ημέρες από την παραγγελία στην Χαλκίδα στις αποθήκες της Π.Ε. Εύβοιας.
Εγγυήσεις
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσοστού πέντε
τοις εκατό (5%) επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
Προαιρέσεις : Δεν Προβλέπονται
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ : 150.000,00 €
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 120.967,74 €
Εκτιμώμενη αξία της κάθε ομάδας της σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ:
ΟΜΑΔΑ Α΄ : 119.500,00 €, ΟΜΑΔΑ Β΄: 30.500,00 €.
Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη :
Οι ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας όπως διαμορφώθηκαν τόσο κατά
το προηγούμενο όσο και τα τελευταία έτη.
Το γεγονός ότι οι τιμές καυσίμων είναι κυμαινόμενες και καθορίζονται στα Εβδομαδιαία Δελτία
Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Τιμές αναφοράς
Ως τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών θα ληφθούν οι
παρακάτω τιμές αναφοράς (οι οποίες ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των ποσοτήτων –
προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης) :
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου θέρμανσης : 1,097 € (χωρίς ΦΠΑ 0,884 €).
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης :1,350 € (χωρίς ΦΠΑ 1,089 €).
Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : 1,569 € (χωρίς ΦΠΑ 1,266 €).
Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις :
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) με αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών με αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση Φόρου
εισοδήματος: 1% για τα υγρά καύσιμα και 4 % για τα λιπαντικά επί της καθαρής αξίας των
προϊόντων.
Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει
στα πλαίσια της παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτικά στοιχεία ανά Ομάδα Προσφοράς
Πίνακες εκτιμώμενων ποσοτήτων και αξιών προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης,
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών ανά Ομάδα :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 120.967,74 €
Φ.Π.Α. 24 % : 29.032,26 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
150.00,00 €

ΦΠΑ

:

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω και
παρέχεται η δυνατότητα υποβολή προσφοράς για μια, για δυο, ή για όλες τις ομάδες.

ΟΜΑΔΑ Α –ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

15.500,00

0,884 €

13.709,68 €

2.

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

55.000,00

1,089€

59.879,03 €

3.

Βενζίνη αμόλυβδη

Λίτρα

18.000,00

1,266 €

22.782,26 €

ΣΥΝΟΛΟ :

96.370,97 €

ΦΠΑ 24% :

23.129,03 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

119.500,00 €

ΟΜΑΔΑ Β –ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 15W/40

Λίτρα

1.500,00

5,00

7.500,00

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ –
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
SAE 5W/30

Λίτρα

200,00

11,00

2.200,00

3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 20W/50

Λίτρα

20,00

4,00

80,00

4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
API TC JACO FC/FD

Λίτρα

50,00

8,00

400,00

5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
4Τ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ

Λίτρα

50,00

7,00

350,00
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ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
SAE 10W/40
6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 75W80

Λίτρα

100,00

12,00

1.200,00

7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 75W/90

Λίτρα

100,00

10,00

1.000,00

8. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 80W90

Λίτρα

500,00

6,40

3.200,00

9. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ &
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
SAE 30

Λίτρα

200,00

4,00

800,00

10. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ &
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
SAE 10W

Λίτρα

10,00

4,00

40,00

11. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝΤΙΜΟΝΙΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
«Κόκκινο»

Λίτρα

20,00

5,00

100,00

12. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ISO 68

Λίτρα

1.000,00

3,50

3.500,00

13. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ISO 46

Λίτρα

100,00

3,00

300,00

14. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ Λίτρα
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ DOT4

20,00

9,00

180,00

15. ADBLUE ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
πριν από τον καταλύτη SCR

Λίτρα

200,00

2,00

400,00

16. ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Κιλά

100,00

6,00

600,00

17. ΓΡΑΣΟ ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ ΒΑΣΕΩΣ
ΛΙΘΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Κιλά

100,00

7,00

700,00

18. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ

Λίτρα

200,00

6,00

1.200,00
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ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
«Συμπυκνωμένο»
19. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
4Τ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
SAE 15W/50

Λίτρα

10,00

6,00

60,00

20. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
Συσκευασία δοχείο των 4 lit

Κιλά

300,00

0,50

150,00

21. ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
Συσκευασία δοχείο του 1 kg

Κιλά

20,00

4,60

92,00

22. ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Συσκευασία σάκος 20 kg

Κιλά

100,00

3,3077

330,7741

23. ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ
Συσκευασία δοχείο 1 lit

Λίτρα

30,00

5,00

150,00

24. ΣΠΡΕΫ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit

Λίτρα

4,00

5,00

20,00

25. ΣΠΡΕΫ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
Συσκευασία δοχείο 0,5 lit

Λίτρα

5,00

4,00

20,00

26. ΣΠΡΕΫ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit

Λίτρα

6,00

4,00

24,00

ΣΥΝΟΛΟ :

24.596,78 €

ΦΠΑ 24% :

5.903,23 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

30.500,00 €

Σελίδα 43

17PROC002509218 2017-12-29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Μελέτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα: Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΤΜΕ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Γενικά
Η έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια :
α) Καυσίμων θέρμανσης, για τις ανάγκες των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
β) Καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και προσθέτων, για τις ανάγκες των οχημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα οχήματα της Π.Ε.
Εύβοιας.
Πίνακας οχημάτων
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ

Είδος

Επιτρεπόμενο
όριο καυσίμων
(lit/μήνα)

Ισχύς
Κυλινδ.
HP
(cm3)

–

236

2.359

–

194

1.998

-

154

1.390

166

1.690

Εργοστάσιο κατασκευής Τύπος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ)
1. ΚΗΗ 4805

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

DAIMLER
CHRYSL
JEEP COMPASS PK

2. ΚΗΗ 4806

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

NISSAN EUROPE
TRAIL T 30 A

3. ΚΗΗ 6100

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

VOLKSWAGEN
PASSAT WC5

4. ΚΗΗ 6149

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

LADA 4Χ4 - 2121**

5. ΚΗΙ 5261

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

CITROEN
XSARA PICASSO

-

160

1.587

6. ΚΗΙ 5445

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

DAIMLER
CRYSLER
E 200 KOMPRESSOR

-

194

1.998

7. ΚΗΥ 6249

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

NISSAN
EUROPE
NISSAN PATHFIND R51

-

177

2.488

VW

X
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8. ΚΗΥ 6250

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

CITROEN
XSARA PICASSO C*****

-

160

1.587

9. ΙΤΝ 4759

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FIAT - PANDA DSL 1.3 95HP
LOUNGE 5D

103

1.300

10. ΙΤΝ 4760

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FIAT - PANDA DSL 1.3 95HP
LOUNGE 5D

103

1.300

11. ΙΤΝ 4761

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FIAT - PANDA DSL 1.3 95HP
LOUNGE 5D

103

1.300

12. ΙΤΝ 4762

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FIAT - PANDA DSL 1.3 95HP
LOUNGE 5D

103

1.300

13. ΙΤΝ 4767

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FIAT - PANDA DSL 1.3 95HP
LOUNGE 5D

103

1.300

14. ΙΤΝ 4737

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FIAT - PANDA DSL 1.3 95HP
CLIMBING 5D

115

1.400

15. ΙΤΝ 4751

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FIAT - PANDA DSL 1.3 95HP
CLIMBING 5D

115

1.400

16. ΙΤΝ 4754

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FIAT - Panda 4X4

115

1.400

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
LEASING
18. "AYTOHELLAS ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

NISSAN - pick up 4X4

120

1.600

- VITO TOURNET 2.1

156

2.100

19. ΤΑΜ 8023

ΔΙΚΥΚΛΟ

PEUGEOT - VIVA CITY

---

49

20. ΤΑΜ 8024

ΔΙΚΥΚΛΟ

PEUGEOT - VIVA CITY

---

49

17.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
1. ΚΗΙ 8850

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

DAIMLER
CRYSLER
JEEP COMPASS PK

2. ΚΗΟ 3384

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

SUZUKI - VITARA A6

3. ΧΑΑ 6730

ΦΟΡΤΗΓΟ

4. ΚΗΙ 8805
5. ΚΗΗ 6146 ΦΙΧ

236

2.359

194

1.998

DAIMLER CHRYSL. - 416 CDI

---

2.685

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ

MITSUBISHI - 4Χ4

---

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ

NISSAN
TL-110.45

VEHICULO

-

-

---

108

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
1. ΜΕ 123055 ΙΧ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CATERPILLAR - 950G

---

180

2. ΜΕ 121124 ΙΧ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CATERPILLAR - 966G

---

235
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3. ΜΕ 036999 ΙΧ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

CATERPILLAR - D6C

---

120

4. ΜΕ 121116 ΙΧ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

KOMATSUHANOMAG - D670E

---

180

5. ΜΕ 121120 ΙΧ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ

J.C.B. - 3CX-4T

---

89

6. ΜΕ 121117 ΙΧ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

HBM NOBAS - SHM 5NT-1

---

181

7. ΜΕ 111638 ΙΧ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

HBM NOBAS - SHM 5NB

---

164

---

36

8. ΚΗΗ
6117 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
βλ.& Μ.Ε.
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

MERCEDES
«ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ»
- UNIMOG 437/30 U2100

9. ΜΕ 092348 ΙΧ

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

10.ΜΕ 121123 ΙΧ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ GAP-DEMAN
DIA-DEM-65/A

11.ΜΕ 123053 ΙΧ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ GAP-DEMAN - 03116

-

PAPAKOSTANTINOYDEMAN -GD05104
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Αντικείμενο μελέτης
Προμήθεια
Καύσιμα, λιπαντικά και πρόσθετα για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας.



Θέρμανσης των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας.
Κίνησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Εύβοιας.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
ΤΜΗΜΑ 1. Καυσίμων :





Πετρέλαιο θέρμανσης :
Πετρέλαιο κίνησης :
Βενζίνη αμόλυβδη :

119.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
17.000,00 € (15.500 λίτρα)
74.250,00 € (55.000 λίτρα)
28.250,00 € (18.000 λίτρα)

ΤΜΗΜΑ 2. Λιπαντικών : 30.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
Κριτήριο κατακύρωσης
Η κατακύρωση θα γίνεται ανά τμήμα, στον προμηθευτή που θα έχει :




Για το ΤΜΗΜΑ 1 της προμήθειας καυσίμων : Τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής ήτοι το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη του τμήματος, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την
ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας βάσει του εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης
τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Για το ΤΜΗΜΑ 2 της προμήθειας λιπαντικών : Τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής
(χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας λιπαντικών).

Ο διαχωρισμός της προμήθειας σε δύο τμήματα επιλέχθηκε γιατί επιτυγχάνεται τελικά η
συμφερότερη τιμή για την Υπηρεσία, για τη συμμετοχή και μικρομεσαίων, την ενίσχυση του
ανταγωνισμού και την ίση μεταχείριση, μεταξύ των διαγωνιζομένων.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε ένα ή
και στα δύο τμήματα της προμήθειας, για όλα τα είδη του τμήματος.
Οι προμηθευτές θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά για
το σύνολο των ειδών του τμήματος «Όρος απαράβατος»

 -Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει :
α) Από το Φορέα 073, ΚΑΕ 1512 για το Πετρέλαιο θέρμανσης.
Προϋπολογισμού 2.000,00 € για το έτος 2017 και 15.000,00 € για το έτος 2018.
β) Από το Φορέα 073, ΚΑΕ 1511 για τα Καύσιμα κίνησης - Λιπαντικά - Πρόσθετα.
Προϋπολογισμού 10.000,00 € για το έτος 2017 και 20.000,00 € για το έτος 2018.
γ) Από το Φορέα 073, ΚΑΕ 9459 για τα Καύσιμα κίνησης - Λιπαντικά - Πρόσθετα.
Ενάριθμος 2016ΕΠ56600009,Υποέργο 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 2018»,
Προϋπολογισμού 23.000,00 € για το έτος 2017 και 80.000,00 € για το έτος 2018.

 -Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις :
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α) Του Νόμου 4412/2016.
β) Τις διατάξεις του Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Το Ν.3852/ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Το Ν.3861/ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
ε) Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α΄/2013) Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις όπως αυτός ισχύει.

 -Τεύχη μελέτης
Στη παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται τα παρακάτω τεύχη :
1.
2.
3.
4.
5.

Τεχνική Έκθεση
Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Ενδεικτική προμέτρηση
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα: Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΤΜΕ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια :
α) Καυσίμων θέρμανσης, για τις ανάγκες των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
β) Καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και προσθέτων, για τις ανάγκες των οχημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
ΑΡΘΡΟ 2ο -Διατάξεις που ισχύουν
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις :
α) Του Νόμου 4412/2016.
β) Τις διατάξεις του Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241Α’/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Το Ν.3852/ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Το Ν.3861/ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
ε) Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α΄/2013) Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις όπως αυτός ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 3ο -Συμβατικά τεύχη
Κατά σειράς ισχύος είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σύμβαση.
Διακήρυξη.
Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου της Προμήθειας.
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ).
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
Ενδεικτική Προμέτρηση.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.).
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ΑΡΘΡΟ 4ο -Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που θα
καθορίσει με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις σχετικές για το σκοπό αυτό
νομοθετικές διατάξεις όπως ισχύουν αυτές σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 5ο -Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύμβασης κατά τα
λοιπά όπως ορίζεται στα τεύχη της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6ο -Τιμές και τρόπος πληρωμής
Η προσφερόμενη έκπτωση των υγρών καυσίμων είναι σταθερή και αμετάβλητη σ’ όλη τη
διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες
της Υπηρεσίας, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα
αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός
κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε το καύσιμο ή την Υπηρεσία στην οποία παραδίδεται.
Μηνιαία θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή για κάθε όχημα ξεχωριστά, στα οποία θα
επισυνάπτονται τα δελτία αποστολής και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά το
παρεχόμενο είδος καυσίμου, δίπλα θα φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του
είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής
πώλησης του είδους.
Η Π.Ε. Εύβοιας υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν μετά από
την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα
νόμιμα δικαιολογητικά.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου των λιπαντικών και προσθέτων είναι σταθερές
και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε
αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται, μετά από κάθε παραλαβή των ειδών
από την αρμόδια επιτροπή.
Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τη συσκευασία, τη μεταφορά
και την παράδοση στο τόπο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 7ο -Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
καθορίζεται σε 5% επί του ποσού της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ή αν
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της και
επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή.
ΑΡΘΡΟ 8ο -Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα είναι από την ημέρα της
έγγραφης παραγγελίας.




Αυθημερόν για τα καύσιμα κίνησης.
Μία (1) ημέραςγια το πετρέλαιο θέρμανσης.
Τρείς (3) ημέρες για τα λιπαντικά και πρόσθετα.
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Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία
όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λ.π.) τότε οφείλει να προμηθεύει την Π.Ε.
Εύβοιας κατά προτεραιότητα.
ΑΡΘΡΟ 9ο -Έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 10ο -Πλημμελής κατασκευή
Τα υγρά καύσιμα και τα λιπαντικά θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που αυτό δεν
συμβαίνει να αντικαταστήσει αυτά άμεσα και να αποκαταστήσει τυχόν φθορές που
δημιουργήθηκαν σε εξοπλισμό της Π.Ε. Εύβοιας από την κακή ποιότητα τους.
ΑΡΘΡΟ 11ο -Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει την
Π.Ε. Εύβοιας.
Άρθρο 12ο -Προσωρινή και οριστική παραλαβή υλικών
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την επιτροπή
παραλαβής παρουσία του αναδόχου και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις όπως αυτές
ισχύουν σήμερα.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους
ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της επιτροπής παραλαβής, εντός
της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας η Π.Ε. Εύβοιας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα
συμφέροντα αυτής τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα: Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΤΜΕ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο -Αντικείμενο της Προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια :
α) Καυσίμων θέρμανσης, για τις ανάγκες των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
β) Καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και προσθέτων, για τις ανάγκες των οχημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Άρθρο 2ο -Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις :
α) Του Νόμου 4412/2016.
β) Τις διατάξεις του Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241Α’/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ)Το Ν.3852/ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Το Ν.3861/ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
<< Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
ε) Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α΄/2013) Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 3ο -Τεχνικές προδιαγραφές καυσίμων
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας
πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και σύμφωνα
με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως».
Επίσης
:
α) Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις (νερό κλπ) και
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
Τονίζεται ότι η Π.Ε. Εύβοιας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα υγρά
καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
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Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο
θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή,
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση λεπτομερής
περιγραφή για την παράδοση θα υπάρξει στη Σύμβαση που θα υπογραφεί.
Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι της
απορροφήσεως όλης της ποσότητας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
Α. Γενικές προδιαγραφές
Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις
βασικές του Γ.Χ. του Κράτους, δηλ. της υπ΄αρίθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ
421Β'/6-6-1994), να προέρχονται από πρωτογενή υλικά, να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του
Γ.Χ. του Κράτους και να συμφωνούν με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα
της μελέτης.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο
θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή,
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία.
Οι συσκευασίες θα αναφέρουν ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό βάρος του περιεχομένου.
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου
που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας
διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις
ζητούμενες κάθε φορά, αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο.
Κατά περίπτωση θα πρέπει η παραγγελία των λιπαντικών να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις
του κατασκευαστή του οχήματος δηλαδή :
α) τη συνιστώμενη ρευστότητα κατά SAE.
β) το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας, όπως αυτό καθορίζεται από :
 τις συνιστώμενες διεθνείς γενικές προδιαγραφές (ACEA, API κ.τ.λ.).
 τις απαιτούμενες εγκρίσεις βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή.
Σύντομη περιγραφή των πιο σημαντικών προδιαγραφών των λιπαντικών κινητήρων.


ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ= ΒΑΣΙΚΟ ΛΑΔΙ + ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Α. ΒΑΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ
Ορυκτέλαια
Ημισυνθετικά
Συνθετικά
MC – Μοριακός αναπλασμένα
PLANTO – Βιοδιασπόμενα
Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Πρόσθετα υψηλών πιέσεων (ΕΡ)
Απορρυπαντικά
Διασκορπιστές
Αντιδιαβρωτικά
Αντιοξειδωτικά
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Αντιαφριστικά
Βελτιωτές Δείκτη Ιξώδους
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΙΞΩΔΟΥΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ SAE (Society of Automotive Engineers)
Η ρευστότητα ενός λιπαντικού κινητήρων περιγράφεται με την ταξινόμηση κατά SAE.
Έτσι ο πρώτος αριθμός ενός λιπαντικού κινητήρων με SAE 0W-30 για παράδειγμα, περιγράφει το
πόσο λεπτόρρευστο είναι το λιπαντικό σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός,
τόσο ευκολότερα μπορεί αυτό το λιπαντικό να ρέει με κρύο καιρό και κατ’ επέκταση, τόσο
γρηγορότερα θα φθάσει σε όλα τα σημεία λίπανση της μηχανής κατά την εκκίνηση.
Ο δεύτερος αριθμός δίνει μια ένδειξη για τη ρευστότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.
Α) Ομάδα ρευστότητας που ορίζετε με βάση χαμηλές
xαρακτηριστικό ‘’W’’= winter: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

(αρνητικές)

θερμοκρασίες,

Β) Ομάδα ρευστότητας που ορίζετε για υψηλές θερμοκρασίες (στους 100 ˚C): 20, 30, 40, 50.
ΜΟΝΟΤΥΠΑ: 10W, 20 (20W20), 30, 40, 50
ΠΟΛΥΤΥΠΑ: 0W40, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 15W50, 20W50 κλπ.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Προδιαγραφές ΑΡΙ
(American Petroleum Institute: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)
Οι προδιαγραφές ΑΡΙ μας πληροφορούν για τις αμερικάνικες απαιτήσεις και κριτήρια
ποιότητας, που πληροί ένα λιπαντικό κινητήρων. Οι ισχύουσες προδιαγραφές ΑΡΙ μετά και την
τελευταία έκδοση του 11/2006 είναι :
•
•

Βενζινοκινητήρες : SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM.
Πετρελαιοκινητήρες : CF, CF2, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4.
Οι ανώτερες τρέχουσες προδιαγραφές ΑΡΙ είναι :

•
•

SM (2004) για βενζινοκινητήρες.
CJ-4 (2006) για πετρελαιοκινητήρες επαγγελματικών οχημάτων.

Οι κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων δεν κατατάσσονται από τις προδιαγραφές
ΑΡΙ.

Προδιαγραφές ACEA
(Association des Constructeurs Europens de l’Automodile)
Οι προδιαγραφές ACEA (που από το 1996 αντικατέστησαν τις προδιαγραφές CCMC)
χρησιμοποιούν ένα κωδικό που αποτελείται από γράμματα και αριθμούς. Τα γράμματα
προσδιορίζουν το είδος του κινητήρα, ενώ οι αριθμοί την εφαρμογή και το επίπεδο ποιότητας του
λιπαντικού. Σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση (που ισχύει από την 28/3/2007) οι ευρωπαικές
προδιαγραφές ACEA 2007 περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες λιπαντικών κινητήρων, που η καθεμία
έχει 4 διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων :
•

•
•

A/B : Για κινητήρες βενζίνης (Α) και ελαφριάς χρήσης πετρελαιοκινητήρες (Β) σε επιβατικά
αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά (van και transpoter). Οι δύο αυτές κατηγορίες
συνδυάστηκαν σε μια, ήδη από το 2004.
Επίπεδα ποιότητας: Α1/Β1, Α3/Β3, Α3/Β4, Α5/Β5.
C : Για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου σε επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά
αυτοκίνητα με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων.
Επίπεδα ποιότητας: C1, C2, C3, C4.
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•

Ε : Για πετρελαιοκινητήρες βαριάς χρήσης σε επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία,
χωματουργικά και αγροτικά μηχανήματα).
Επίπεδα ποιότητας: Ε2, Ε4, Ε6, Ε7.

Λιπαντικά Επιβατικών Βενζίνης και Πετρελαίου
•

•
•

•
•

Α1/Β1 : Λεπτόρρευστα λιπαντικά οικονομίας καυσαερίων (>2,5%) για κινητήρες βενζίνης και
ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, με ιδιαίτερα χαμηλό ιξώδες
Υψηλής Θερμοκρασίας-Υψηλής Διάτμησης (HTHS) 2,6-3,5mPa.s.
Προτιμώμενες κατηγορίες ιξώδους SAE είναι XW-30 και XW-20.
Α2/Β2 : Οι δύο αυτές προδιαγραφές δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στην κατάταξη.
Επιτρέπεται η χρήση μόνο σε παλιά αυτοκίνητα.
Α3/Β3 : Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης βενζινοκινητήρες και κινητήρες πετρελαίου
επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, με μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού, για χρήση
λεπτόρρευστων λιπαντικών σε όλες τις εποχές και σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας.
Α3/Β4 : Όπως η Α3/Β3, αλλά επίσης κατάλληλη και για πετρελαιοκινητήρες άμεσου
ψεκασμού (TDI).
A5/B5 : Λιπαντικά οικονομίας καυσαερίων για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής σε υψηλής
απόδοσης βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και βαν σχεδιασμένους για
χρήση λεπτόρρευστων λιπαντικών με ιξώδες HTHS 2,9-3,5 mPa.s. Σ’ ένα δοκιμαστικό
κινητήρα θα πρέπει να αποδειχθεί μια μείωση της κατανάλωσης καυσίμου >2,5% σε σύγκριση
με ένα λάδι αναφοράς 15W-40.

Λιπαντικά Επιβατικών Συμβατά με Καταλύτες
•

•

•

•

C1 : Λεπτόρρευστα λιπαντικά με πολύ χαμηλό HTHS>2,9mPa.s., με τα χαμηλότερα SAPS
(θειϊκή τέφρα<0,5%, φώσφορο, θείο) και οικονομία καυσίμων (>2,5%). Για υψηλής απόδοσης
επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης με
φίλτρα σωματιδίων (DPF) και τριοδικό καταλύτη (TWC).
C2 : Λεπτόρρευστα λιπαντικά με πολύ χαμηλό HTHS>2.9mPa.s. και οικονομία καυσίμων
(>2,5%). Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης σε επιβατικά αυτοκίνητα
και βαν με φίλτρα σωματιδίων και τριοδικό καταλύτη.
C3 : Λιπαντικά με HTHS>3.5mPa.s., για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης
σε επιβατικά αυτοκίνητα και βαν με DPF και TWC. Αυξάνουν τη ζωή των φίλτρων
σωματιδίων και του τριοδικού καταλύτη.
C4 : Λιπαντικά με πολύ χαμηλά SAPS(θειϊκή τέφρα <0,5%, φώσφορο, θείο) και με
HTHS>3.5mPa.s. Για υψηλής απόδοσης επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά
κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης με φίλτρα σωματιδίων (DPF και τριοδικό καταλύτη
(TWC).

Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων Φορτηγών κλπ.
•
•

•
•

•
•

Ε1 : Παλιά, χαμηλή προδιαγραφή. Δεν ισχύει πια, έχει καταργηθεί.
E2 : Λιπαντικά γενικής χρήσης για πετρελαιοκινητήρες φορτηγών, λεωφορείων, αγροτικών
και χωματουργικών μηχανημάτων, με ή χωρίς τούρμπο, μέσης έως βαριάς χρήσης, με
κανονικά διαστήματα αλλαγής.
Ε3 : Έπαυσε να ισχύει από την 1/11/2006.
E4 : Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3 και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα
αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων σε μερικούς
κινητήρες EGR επανακυκλοφορίας καυσαερίων και για κάποιους κινητήρες εφοδιασμένους με
συστήματα SCR μετατροπής των οξειδίων του αζώτου (Nox).
E5 : Έπαυσε να ισχύει από την 1/11/2006.
Ε6 : Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3, και 4 με πολύ μεγάλα
διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλα για όλους τους κινητήρες EGR με ή χωρίς μοριακά φίλτρα
και για κινητήρες με συστήματα SCR μετατροπής των Nox. Η προδιαγραφή Ε6 συστήνεται
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•

ειδικά για κινητήρες με φίλτρα σωματιδίων και είναι σχεδιασμένη για χρήση σε συνδυασμό με
καύσιμα χωρίς θειάφι (max. 50 ppm).
E7 : Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3 και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα
αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων, για τους
περισσότερους κινητήρες EGR και όλους τους κινητήρες με συστήματα SCR μετατροπής των
Nox.

MERCEDES - BENZ
Προδιαγραφή και Πεδίο Εφαρμογής
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

MB 228.1 : Πολύτυπα λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου επαγγελματικών
οχημάτων.
ΜΒ 228.3 : Υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων (SHPD) για
υπερτροφοδοτούμενα φορτηγά. Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικών ως 45.000 km.
ΜΒ 228.31 : Όπως η ΜΒ 228.3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επαγγελματικών οχημάτων με
φίλτρα σωματιδίων.
ΜΒ 228.5 : Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων (UHPD) για
υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού για την
ελαφρά κατηγορία ως 45,000km και για την βαριά κατηγορία (φορτηγά, λεωφορεία)
100.000km έως και 160.000km με ειδικά φίλτρα.
ΜΒ 228.51 : Όπως η ΜΒ 228.5 αλλά για πετρελαιοκινητήρες Euro 4 φορτηγών και λεωφορείων
με τεχνολογία Bluetec φίλτρων σωματιδίων.
ΜΒ 229.1 : Λιπαντικά για επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με
κανονικά διαστήματα αλλαγής.
ΜΒ 229.3 : Λιπαντικά κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου για επιβατικά αυτοκίνητα με
εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού (20.000 km).
ΜΒ 229.31 : Όπως η ΜΒ 229.3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων με
Euro 4 ή Bluetec φίλτρο σωματιδίων.
ΜΒ 229.5 : Λιπαντικά κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων με ακόμη μεγαλύτερα διαστήματα
αλλαγής (30.000km), οικονομία καυσίμων και λιγότερους ρύπους.
ΜΒ 229.51 : Όπως η ΜΒ 229.5 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων με
Euro 4 ή Bluetec φιλτρο σωματιδίων.

Προδιαγραφές MIL-L
(U.S. Military Specifications: Αμερικανικού Στρατού)
•
•

MIL-L-2104 E/F
MIL-L-46152 E

ΓΡΑΣΑ
ΓΡΑΣΟ= ΒΑΣΙΚΟ ΛΑΔΙ+ΣΑΠΩΝΑΣ+ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Αριθμός συνοχής - ρευστότητα NLGI
000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Κατάταξη: DIN 51825 π.χ. KP2 K-30
ΛΑΔΙ:
Ορυκτό – Συνθετικό
ΣΑΠΩΝΕΣ:
Λιθίου, Ασβεστίου, Νατρίου, σύμπλοκα αυτών, συνθετικοί, σιλικόνης κλπ.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ:
Όπως και στα λιπαντικά κινητήρων καθώς επίσης και Διθειούχο Μολυβδένιο (MoS2), γραφίτης
κλπ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
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Βαθμός Ιξώδους: ISO
Κατάταξη: Κατά DIN
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: DIN 51524 part 2 HLP
ενισχυμένα: DIN 51524 part 2 HVLP
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ
API GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5
MIL-L-2105 MIL-L-2105D MIL-L-PRF-2105E
Θα έχουν προδιαγραφές σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005).
Σύμφωνα με ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι :
Από απόψεως επιπέδου ποιότητας, τα λιπαντικά της παρούσας να ανταποκρίνονται στις
παρακάτω προδιαγραφές καθώς και στις εκάστοτε νεώτερες που αποτελούν εξελίξεις
προγενέστερων.
Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 526/2005
Κ.Υ.Α., σύμφωνα με τις οποίες, τα κλάσματα πετρελαίου, στα οποία στηρίζεται η παραγωγή
λιπαντικών, μπορεί να είναι αδιακρίτως είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από
αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που
δίδεται μετά την καταχώρηση τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού
Χημείου του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την
προσφορά του διαγωνιζόμενου και θα έχει εκδοθεί από Γ.Χ.Κ..
Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να είναι πρωτογενή.
Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001/2008 καθώς και ISO 14001/2004 και
OHSAS 18001/2007 της παραγωγικής εταιρείας επί ποινή αποκλεισμού.
Σε επίσημο έγγραφο της παραγωγικής εταιρείας θα κατατεθούν όλα τα τυπικά φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής-θόλωσης, αντοχή στην
οξείδωση, ΤΑΝ οξύτητας, ΤΒΝ - Αλκαλικότητα, τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού (150Co)
καθώς και διάρκεια ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα χλμ. οχήματος ή ώρες λειτουργίας).
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Ο προαναφερόμενος
έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά τη διάρκεια χρήσης αυτών,
όταν θα συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα
χιλιόμετρα οχήματος ή ώρες λειτουργίας των λιπαντικών).
Θα καλύπτουν συσσωρευτικά τις παρακάτω ανά είδος τεχνικές προδιαγραφές :
Β. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ειδικά χαρακτηριστικά λιπαντικών και προσθέτων.
Τα υπό προμήθεια λιπαντικά και πρόσθετα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατωτέρω
αναγραφόμενες προδιαγραφές του πίνακα.
[Σημ.: Η αναφορά του πίνακα «ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» έχει ως σκοπό να γίνει
κατανοητός ο τύπος και η ποιότητα των ζητούμενων λιπαντικών και προσθέτων].
Πιο αναλυτικά:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 15W/40

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
(ΟΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

SAE
15W/40 MB 228.3
A3/B4/Ε7
- ACEA
API
CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF2/CF/SL
MB
228.3
CAT
ECF-1/ECF-2
GLOBAL
DHD-1
Συσκευασία σε δοχείο 18 lit

SAE
5W/30 MB 229.51
2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
– ACEA C3-C2, Α1/Β1, A3/B3, A3/B4, A5/B5
API
SM/SL/CF
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
229.51
100%
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ MB
SAE 5W/30
VW
504.00/507.00
Συσκευασία σε δοχείο 6 lit
3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 20W/50

SAE
20W/50 MB 228.3
Ε7,
A3/B4
- ACEA
API
CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF2/CF/SL
MB
228.3
CAT
ECF-1/ECF-2
GLOBAL
DHD-1
Συσκευασία σε δοχείο 20 lit

4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
API TC JACO FC/FD
2Τ
ΔΙΧΡΟΝΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Συσκευασία σε δοχείο 1 lit
API TC JACO FC/FD

«Χρωματιστό»

SAE
5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
4Τ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ API
JACO
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Συσκευασία σε δοχείο 5 lit
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
SAE 10W/40

10W/40
SM/SL/SJ/SG
MA/MB

SAE
6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ API
TE
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ZF
Συσκευασία σε δοχείο 16 lit
SAE 75W80

75W80
GL-4
ML02D

SAE
75W90 MB 235.11
7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
GL-4/GL-5/MT1
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ API
(MIL-L-2105E)
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B
MB
235.6
SAE 75W/90
MAN
342
N/ML
IVECO,
EATON
Scania
STO:1
VOLVO
1273.10
Συσκευασία σε δοχείο 16 lit
8. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 80W90

SAE
80W90 MB 235.0
GL-4/GL
5/MT1
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ API
D
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ MIL-L-2105
MB
235.0
ZF TE-ML:05/A, 07/A, 012A, 16C/D, 17B
VOLVO
97310,
MAN
342
N
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Συσκευασία σε δοχείο 16 lit
SAE
9. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & CAT
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ALLICON
Συσκευασία σε δοχείο 16 lit
ΚΙΝΗΣΗΣ
SAE 30

30
TO-4
C-4

SAE
10. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & CAT
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ALLISON
Συσκευασία σε δοχείο 16 lit
ΚΙΝΗΣΗΣ
SAE 10W
11. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
.ΤΙΜΟΝΙΩΝ
«Κόκκινο»

10W CAT TO-4
TO-4
C-4

DEXRON
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GM
ΚΙΒΩΤΙΩΝ.- ALLISON
ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ FORD
MB
Συσκευασία σε δοχείο 5 lit

III MB 236.1
C-4
MERCON
236.1

12. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ISO 68

ISO
51524
part
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DIN
DENISON
VICKERS
AFNOR
Συσκευασία σε δοχείο 18 lit

13. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ISO 46

ISO
51524
part
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DIN
DENISON
VICKERS
AFNOR
Συσκευασία σε δοχείο 18 lit

14. ΥΓΡΑ
ΚΑΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΦΡΕΝΩΝ DOT4
ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ SAE
ISO
FMVSS
116
DOTΣυσκευασία δοχείο των 250m

2

2

68
HLP
HF-2
M-2950-S
48-603
46
HLP
HF-2
M-2950-S
48-603

J1703
4925
4

15. ADBLUE
Συμμόρφωση στους κινητήρες Euro4- Euro5.
ΥΓΡΟ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ Διάλυμα καθαρής ουρίας 32,5% με νερό
πριν από τον καταλύτη SCR
DIN
70070,
ISO
22241
,
Κανονισμοί
CEFIC
Συσκευασία δοχείο των 10 lit.
16. ΓΡΑΣΟ
ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

NLGI
–
2
DIN
51825
K2C-30
ISO
6743/9
L-XB
BLA
ASTM
D-4950
LA/GA
Θερμοκρασία λειτουργίας -70°C έως +70°C
Συσκευασία βαρέλι σε kg

17. ΓΡΑΣΟ
ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ NLGI
–
ΒΑΣΕΩΣ
ΛΙΘΙΟΥ DIN
51825
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Συσκευασία δοχείο των 16Kg
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
18. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΓΡΟ «Συμπυκνωμένο»
ΨΥΞΗΣ ASTM
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ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
«Συμπυκνωμένο»

AFNOR
NFR
BS6580
MB
Συσκευασία σε δοχείο 4 lit

19. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
20W/50
4Τ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ API
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
JACO
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
Συσκευασία δοχείο 1 lit
SAE 15W/50
20. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
Συσκευασία δοχείο των 4 lt

15-601
325.0

SM/SL/SJ/SG
MA/MB

ΝΕΡΟ Παραγωγή / αναπλήρωση
Συσκευασία δοχείο των 4 lit

ηλεκτρολύτη

21. ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ Συσκευασία δοχείο του 1 kg
Συσκευασία δοχείο του 1 kg
22. ΣΤΟΥΠΙ
ΛΕΥΚΟ Χωρίς λεύκανση, από καθαρά, μακριά,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ κτενισμένα και απαλής υφής νήματα.
Συσκευασία σάκος 20 kg
Συσκευασία σάκος 20 kg
23. ΛΑΔΙ
ΓΙΑ
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ Κατάλληλο
για
λίπανση
Συσκευασία δοχείο 1 lt
αλυσσοπρίονων
Συσκευασία δοχείο 1 lit

αλυσσίδων

24. ΣΠΡΕΫ
ΠΟΛΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Καθαριστικό
ηλεκτρικών
Συσκευασία δοχείο 0,4 lt
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit

επαφών

25. ΣΠΡΕΫ
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ Καθαριστικό για καρμπυρατέρ,
Συσκευασία δοχείο 0,5 lt
Συσκευασία δοχείο 0,5 lit

injection

26. ΣΠΡΕΫ
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ Να χαλαρώνει τη σκουριά
Συσκευασία δοχείο 0,4 lt
παξιμάδια,
εργαλεία
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit

από

βίδες,
κλπ

Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και είναι
ετήσιος.
Η Π.Ε. Εύβοιας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της
απορροφήσεως όλου του κονδυλίου χωρίς υπέρβαση του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη έτους και όχι πέραν
του τριμήνου.
Η αυξομείωση των προβλεπομένων ποσοτήτων θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Στοιχεία τεχνικής προσφοράς καυσίμων
Με την προσφορά των διαγωνιζόμενων να προσκομιστούν υποχρεωτικά τα παρακάτω
στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά.
1. Υπεύθυνη δήλωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για το τμήμα στο
οποίο συμμετέχει και για το σύνολο των ειδών του τμήματος αυτού.
2. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης .
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα
πιστοποιητικά της σειράς ISO 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε
ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστούν.
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4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο
Γ.Χ. του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από
την Υπηρεσία.
5. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνος παράδοσης αμόλυβδης Βενζίνης και Πετρελαίου
κίνησης: Αυθημερόν από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Πετρέλαιο Θέρμανσης εντός
μίας
(1)
ημέρας
μετά
από
έγγραφη
εντολή
της
υπηρεσίας.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί την Π.Ε. Εύβοιας με υγρά καύσιμα τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
6. Υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο παράδοση
Η παράδοση των καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου για την κίνηση των
βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων της Π.Ε. Εύβοιας, θα γίνεται
αυθημερόν στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή (πρατήριο καυσίμων), όλες τις εργάσιμες
ημέρες καθώς και τις αργίες, πάντα με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων.
Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 10 km από
το αμαξοστάσιο της Υπηρεσίας για να διαφυλαχθεί η αρχή της οικονομικότητας γιατί σε
περίπτωση που το πρατήριο απέχει πάνω από αυτό το όριο, το κόστος σε εργατοώρες αλλά
και σε υγρά καύσιμα θα είναι απαγορευτικό δηλαδή θα κοστίζει στην υπηρεσία ο
ανεφοδιασμός σε οχήματα-μηχανήματα έργου με υγρά καύσιμα.
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει εάν ο
συμμετέχων πληροί αυτόν τον όρο.
Το Πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται απ΄ ευθείας στην δεξαμενή του κτιρίου την
επομένη της παραγγελίας.
Η διακίνηση του πετρελαίου κίνησης που αφορά αποκλειστικά τα μηχανήματα έργου της
Π.Ε. Εύβοιας, θα γίνεται μετά από εντολή της Υπηρεσίας, από τον προμηθευτή με φορτηγό
βυτίο που έχει στην κατοχή του, σε απόσταση έως 30 km και σε οδικό δίκτυο καλής
βατότητας χωρίς την ανάγκη χρήσης αλυσίδων κατά την χειμερινή περίοδο.
7. Ενιαία άδεια λειτουργίας με το σύστημα εισροών εκροών στην οποία αποτυπώνονται οι
δεξαμενές, οι αντλίες και τα είδη καυσίμων.
8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και το
εργοστάσιο παραγωγής των προσφερόμενων καυσίμων. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς, απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου παραγωγής.
9. Ο ανάδοχος πρέπει να εμπορεύεται υγρά καύσιμα από Επώνυμες εταιρείες πετρελαιοειδών
της ελληνικής επικράτειας και όχι από μεσάζοντες.
Απαγορεύεται από τον ανάδοχο η ανάθεση όλης της ποσότητας ή μέρους της ποσότητας σε
οποιονδήποτε τρίτο.
10. Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση και τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή
στοιχείων τεχνογνωσίας.
Στοιχεία τεχνικής προσφοράς λιπαντικών και προσθέτων
Με την προσφορά των διαγωνιζόμενων να προσκομιστούν υποχρεωτικά «Όρος απαράβατος»
τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά.
1. Υπεύθυνη δήλωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για το τμήμα στο
οποίο συμμετέχει και για το σύνολο των ειδών του τμήματος αυτού.
2. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα
πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001/2000, 14001/2007 και OHSAS 18001/2007 του
παραγωγού τα οποία θα κατατεθούν με την προσφορά.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ.
αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ.Κ. (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου1994), είναι από πρωτογενή
υλικά, διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ. του Κράτους, τα οποία θα κατατεθούν με
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
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5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο
Γ.Χ.Κ. με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την
Υπηρεσία.
6. Ο χρόνος παράδοσης: Τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες από την παραγγελία.
7. Ο τόπος παράδοσης: Χαλκίδα (στις αποθήκες της Π.Ε. Εύβοιας)
8. Ο χρόνος εγγύησης-διατήρησης: Τουλάχιστον ένα (1) έτος από τον κατασκευαστή.
9. Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση και τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή
στοιχείων τεχνογνωσίας.
10. Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το «Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών και
προσθέτων» της μελέτης.
Σημ.: [ Όπου γίνεται αναφορά «όρος απαράβατος» θα πρέπει να γίνεται συμμόρφωση με τα
ζητούμενα της διακήρυξης και της μελέτης, διαφορετικά επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς.
Όπου γίνεται αναφορά «όρος επιθυμητός» είναι προαιρετικό].
Σημ.: [Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των ανωτέρω, να κρίνει τυχόν
αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας ως ουσιώδεις ή επουσιώδεις και σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τον Κανονισμό Προμηθειών του Ν.4412/2016 να προχωρήσει στην απόρριψη ή μη
της Τεχνικής Προσφοράς]

Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών και προσθέτων
Θα συνοδεύει τη Τεχνική προσφορά συμπληρωμένο για όλα τα είδη λιπαντικών και
προσθέτων. Όρος απαράβατος.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 15W/40

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

SAE
15W/40
- ACEA
A3/B3/Ε7
API
SL/CI-4
MB
228.3/229.1
CAT
ECF-1/ECF-2
GLOBAL
DHD-1
Συσκευασία σε δοχείο 18 lit

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
SAE
5W/30
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
– ACEA
A3/B4
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
MB
229.51
100%
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ VW
504.00/507.00
SAE 5W/30
Συσκευασία σε δοχείο 6 lit
3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 20W/50

SAE
20W/50
- ACEA
A3/B3/Ε7
API
SL/CI-4
MB
228.3/229.1
CAT
ECF-1/ECF-2
GLOBAL
DHD-1
Συσκευασία σε δοχείο 20 lit
Σελίδα 62
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4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
2Τ
ΔΙΧΡΟΝΩΝ
API TC JACO FC/FD

API
TC
JACO
FC/FD
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ «Χρωματιστό»
Συσκευασία σε δοχείο 1lit

5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
SAE
10W/40
4Τ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ API
SM/SL/SJ/SG
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
JACO
MA/MB
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
Συσκευασία σε δοχείο 5 lit
SAE 10W/40
6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 75W80

SAE
75W80
GL-4
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ API
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ZF
TE
ML02D
Συσκευασία σε δοχείο 16 lit

7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ
SAE 75W/90

SAE
75W90
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ API
GL-4/GL-5/MT1
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ (MIL-L-2105E)
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B,
16F,
17B
MB
235.6
MAN
342
N/ML
IVECO,
EATON
Scania
STO:1
VOLVO
1273.10
Συσκευασία σε δοχείο 16lit

8. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 80W90

SAE
80W90
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ API
GL-4/GL
5/MT1
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ MIL-L-2105
D
MB
235.0
ZF
TEML:
05/A,
07/A,
012A,
16C/D,17B
VOLVO 97310, MAN 342 N
Συσκευασία σε δοχείο 16 lit

9. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
SAE
30
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & CAT
TO-4
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ALLICON
C-4
ΚΙΝΗΣΗΣ
Συσκευασία σε δοχείο 16 lit
SAE 30
10. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
SAE
10W
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & CAT
TO-4
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ALLISON
C-4
ΚΙΝΗΣΗΣ
Συσκευασία σε δοχείο 16 lit
SAE 10W
11. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΤΙΜΟΝΙΩΝ
«Κόκκινο»
12. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ISO 68

-

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GM
DEXRON
III
ΚΙΒΩΤΙΩΝ- ALLISON
C-4
ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ FORD
MERCON
MB
236.1
Συσκευασία σε δοχείο 5 lit
ISO
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DIN 51524
DENISON
VICKERS

part
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AFNOR
48-603
Συσκευασία σε δοχείο 18 lit
13. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ISO 46

ISO
46
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DIN 51524 part 2 HLP
DENISON
HF-2
VICKERS
M-2950-S
AFNOR
48-603
Συσκευασία σε δοχείο 18 lit

14. ΥΓΡΑ
ΚΑΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΦΡΕΝΩΝ DOT4
ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ SAE
J1703
ISO
4925
FMVSS
116
DOT4
Συσκευασία δοχείο των 250ml

15. ADBLUE
Συμμόρφωση
στους
ΥΓΡΟ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ κινητήρες
Euro4Euro5.
πριν από τον καταλύτη SCR
Διάλυμα καθαρής ουρίας 32,5%
με
νερό
DIN
70070,
ISO
22241,
Κανονισμοί
CEFIC
Συσκευασία δοχείο των 10 lit
16. ΓΡΑΣΟ
ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

NLGI
–
2
DIN
51825
K2C-30
ISO
6743/9
L-XB
BLA
ASTM
D-4950
LA/GA
Θερμοκρασία λειτουργίας -70°C
έως
+70°C
Συσκευασία βαρέλι σε kg

17. ΓΡΑΣΟ
ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ NLGI
–
00
ΒΑΣΕΩΣ
ΛΙΘΙΟΥ DIN
51825
KP00K-30
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Συσκευασία δοχείο των 16Kg
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
18. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
«Συμπυκνωμένο»

ΥΓΡΟ «Συμπυκνωμένο»
ΨΥΞΗΣ ASTM
D
3306
AFNOR
NFR
15-601
BS6580
MB
325.0
Συσκευασία σε δοχείο 4 lit

19. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
20W/50
4Τ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ API
SM/SL/SJ/SG
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
JACO
MA/MB
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
Συσκευασία δοχείο 1 lit
SAE 15W/50
20. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
Συσκευασία δοχείο των 4 lt

ΝΕΡΟ Παραγωγή
/
ηλεκτρολύτη

αναπλήρωση

Συσκευασία δοχείο των 4 lit
21. ΠΑΣΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Συσκευασία δοχείο του 1 kg
22. ΣΤΟΥΠΙ
ΛΕΥΚΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΡΙΩΝ Συσκευασία δοχείο του 1 kg

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Χωρίς λεύκανση, από καθαρά,
μακριά, κτενισμένα και απαλής
υφής
νήματα.
Σελίδα 64
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Συσκευασία σάκος 20 kg

Συσκευασία σάκος 20 kg

23. ΛΑΔΙ
ΓΙΑ
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ Κατάλληλο
για
λίπανση
Συσκευασία δοχείο 1 lt
αλυσίδων
σε
αλυσοπρίονα
Συσκευασία δοχείο 1 lit
24. ΣΠΡΕΫ
ΠΟΛΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Καθαριστικό
ηλεκτρικών
Συσκευασία δοχείο 0,4 lt
επαφών
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit
25. ΣΠΡΕΫ
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ Καθαριστικό για καρμπυρατέρ,
Συσκευασία δοχείο 0,5 lt
injection
Συσκευασία δοχείο 0,5 lit
26. ΣΠΡΕΫ
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ Να χαλαρώνει τη σκουριά από
Συσκευασία δοχείο 0,4 lt
βίδες, παξιμάδια, εργαλεία κλπ
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit
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Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
-ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ-

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Υπεύθυνη δήλωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για
το τμήμα στο οποίο συμμετέχει και για το σύνολο των ειδών του τμήματος
αυτού.
«Όρος απαράβατος»

ΝΑΙ - ΟΧΙ

2. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους
όρους
και
τις
τεχνικές
προδιαγραφές
της
διακήρυξης.
«Όρος απαράβατος»

ΝΑΙ - ΟΧΙ

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα
απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001/2000, 14001/2007 και
OHSAS 18001/2007 του παραγωγού τα οποία θα κατατεθούν με την
προσφορά.
«Όρος απαράβατος»

ΝΑΙ - ΟΧΙ

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις
απαιτήσεις της υπ.αριθμ. 176/1994 Απόφασης Γ.Χ. του Κράτους
(ΦΕΚ421/Β/6 Ιουνίου 1994), είναι από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν
έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ.Κ., τα οποία θα κατατεθούν με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά.
«Όρος απαράβατος»

ΝΑΙ - ΟΧΙ

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο
των ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον
ίδιο
εφόσον
κριθεί
αυτό
αναγκαίο
από
την
Υπηρεσία.
«Όρος απαράβατος»

ΝΑΙ - ΟΧΙ

6. Ο χρόνος παράδοσης: Για τα υγρά καύσιμα κίνησης αυθημερόν,
θέρμανσης μία (1) ημέρα και για τα λιπαντικά και πρόσθετα τρείς (3)
ημέρες
από
την
παραγγελία.
«Όρος απαράβατος»

ΝΑΙ - ΟΧΙ

7. Ο τόπος παράδοσης: Αποθήκες της Π.Ε. Εύβοιας στη Χαλκίδα.
«Όρος απαράβατος»

ΝΑΙ - ΟΧΙ

8. Ο χρόνος εγγύησης- διατήρησης: Τουλάχιστον ένα (1) έτος από τον
κατασκευαστή.
«Όρος απαράβατος»

ΝΑΙ - ΟΧΙ

9. Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση και τεχνική βοήθεια μετά την πώληση
και
παροχή
στοιχείων
τεχνογνωσίας.
«Όρος απαράβατος»

ΝΑΙ - ΟΧΙ

10. Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το «Τεχνικό ερωτηματολόγιο
λιπαντικών
και
προσθέτων»
της
μελέτης.
«Όρος απαράβατος»

ΝΑΙ - ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χαλκίδα: ……/ …. / 2017
Ο προσφέρων
Σφραγίδα-Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα: Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΤΜΕ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ 1 -ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

16.000,00

2. Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

60.000,00

3. Βενζίνη αμόλυβδη

Λίτρα

18.000,00

ΤΜΗΜΑ 2 –ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 15W/40
2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
100%
SAE 5W/30
3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 20W/50
4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
2Τ
ΔΙΧΡΟΝΩΝ
API TC JACO FC/FD
5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
4Τ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 10W/40
6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λίτρα

1.500,00

Λίτρα

200,00

Λίτρα

20,00

Λίτρα

50,00

Λίτρα

50,00

Λίτρα

100,00

-

–
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

-

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
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ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 75W80
7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 75W/90

100,00

Λίτρα
8. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 80W90

500,00

9. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
SAE 30

Λίτρα

200,00

Λίτρα

10,00

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Λίτρα
ΤΙΜΟΝΙΩΝ -

20,00

Λίτρα

1.000,00

Λίτρα

100,00

ΦΡΕΝΩΝ Λίτρα
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

20,00

Λίτρα

200,00

Λίτρα

100,00

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
&
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

10. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
SAE 10W
11. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
«Κόκκινο»

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
&
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΙΒΩΤΙΩΝ

-

12. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ISO 68

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

13. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ISO 46

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

14. ΥΓΡΑ
ΚΑΙ
DOT4

ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ

15. ADBLUE
ΥΓΡΟ
πριν από τον καταλύτη SCR

ΨΕΚΑΣΜΟΥ

16. ΓΡΑΣΟ
ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
17. ΓΡΑΣΟ
ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ Λίτρα
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

100,00

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

18. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
«Συμπυκνωμένο»

ΥΓΡΟ Λίτρα
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

200,00

ΨΥΞΗΣ

Λίτρα

10,00

19. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
4Τ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
SAE 15W/50

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
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20. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
Συσκευασία δοχείο των 4 lit

ΝΕΡΟ Λίτρα

300,00

ΧΕΡΙΩΝ Κιλά

20,00

22. ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κιλά
Συσκευασία σάκος 20 kg

100,00

21. ΠΑΣΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Συσκευασία δοχείο του 1 kg

ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ Λίτρα

30,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Λίτρα

4,00

25. ΣΠΡΕΫ
Συσκευασία δοχείο 0,5 lit

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ Λίτρα

5,00

26. ΣΠΡΕΫ
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ Λίτρα

6,00

23. ΛΑΔΙ
ΓΙΑ
Συσκευασία δοχείο 1 lit
24. ΣΠΡΕΫ
ΠΟΛΩΝ
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα: Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΤΜΕ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1 - ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

15.500,00

0,884 €

13.709,68 €

2.

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

55.000,00

1,089€

59.879,03 €

3.

Βενζίνη αμόλυβδη

Λίτρα

18.000,00

1,266 €

22.782,26 €

ΣΥΝΟΛΟ :

96.370,97 €

ΦΠΑ 24% :

23.129,03 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

119.500,00 €

ΤΜΗΜΑ 2 –ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λίτρα

1.500,00

5,00

7.500,00

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
–
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
100%
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
SAE 5W/30

200,00

11,00

2.200,00

20,00

4,00

80,00

1.ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 15W/40

3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 20W/50

-

Λίτρα
-
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Λίτρα
4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
2Τ
ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
API TC JACO FC/FD

50,00

8,00

400,00

5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
4Τ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
SAE 10W/40

50,00

7,00

350,00

Λίτρα

100,00

12,00

1.200,00

Λίτρα

100,00

10,00

1.000,00

Λίτρα

500,00

6,40

3.200,00

9. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ &
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
SAE 30

200,00

4,00

800,00

10. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ &
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
SAE 10W

10,00

4,00

40,00

11. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΤΙΜΟΝΙΩΝ
«Κόκκινο»

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Λίτρα
ΚΙΒΩΤΙΩΝΑΝΑΤΡΟΠΩΝ

20,00

5,00

100,00

Λίτρα

1.000,00

3,50

3.500,00

Λίτρα

100,00

3,00

300,00

ΦΡΕΝΩΝ Λίτρα
ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ

20,00

9,00

180,00

Λίτρα

200,00

2,00

400,00

6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 75W80
7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ
SAE 75W/90
8. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 80W90

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ

12. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ISO 68

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

13. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ISO 46

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

14. ΥΓΡΑ
ΚΑΙ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
DOT4
15. ADBLUE
ΥΓΡΟ

ΨΕΚΑΣΜΟΥ
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πριν από τον καταλύτη SCR
16. ΓΡΑΣΟ
ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Κιλά

100,00

6,00

600,00

17. ΓΡΑΣΟ
ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ Κιλά
ΒΑΣΕΩΣ
ΛΙΘΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

100,00

7,00

700,00

18. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
«Συμπυκνωμένο»

ΥΓΡΟ Λίτρα
ΨΥΞΗΣ

200,00

6,00

1.200,00

19. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
4Τ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
SAE 15W/50

10,00

6,00

60,00

20. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
ΝΕΡΟ Κιλά
Συσκευασία δοχείο των 4 lit

300,00

0,50

150,00

21. ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ Κιλά
Συσκευασία δοχείο του 1 kg

20,00

4,60

92,00

22. ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Κιλά
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Συσκευασία σάκος 20 kg

100,00

3,3077

330,7741

23. ΛΑΔΙ
ΓΙΑ
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ Λίτρα
Συσκευασία δοχείο 1 lit

30,00

5,00 150,00

24. ΣΠΡΕΫ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Λίτρα
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit

4,00

5,00 20,00

25. ΣΠΡΕΫ
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ Λίτρα
Συσκευασία δοχείο 0,5 lit

5,00

4,00

20,00

26. ΣΠΡΕΫ
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ Λίτρα
Συσκευασία δοχείο 0,4 lit

6,00

4,00

24,00

ΣΥΝΟΛΟ :

24.596,78 €

ΦΠΑ 24% :

5.903,23 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

30.500,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικών Προσφορών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ A (ΚΑΥΣΙΜΑ)
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΎΒΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ.ΧΑΪΝΑ 93, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΦΜ-ΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ -Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

:
:
:
:
:
:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Αριθμητικώς

Πετρέλαιο θέρμανσης

15.500

Πετρέλαιο κίνησης

55.000

Βενζίνη αμόλυβδη

18.000

Ολογράφως

* Επισημαίνεται ότι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που θα δηλώσει ο οικονομικός φορέας στην οικονομική
του προσφορά είναι αυτό που θα ισχύει και θα εφαρμόζεται στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση λιανική
τιμή πώλησης καυσίμων για το Νομό Εύβοιας, όπως αυτή προκύπτει από το Εβδομαδιαίο Δελτίο
Επισκόπησης Τιμών που εκδίδει το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
**Προσφορά με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα.
…………/……./ 20…
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ B (Λιπαντικά)
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΎΒΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ.ΧΑΪΝΑ 93, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΦΜ-ΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ

Α/Α

:
:
:
:
:
:

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡ
ΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 15W/40

1.500,00

Λίτρα
2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡ
ΩΝ
–
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
100%
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
SAE 5W/30

200,00

3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡ
ΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 20W/50

20,00

4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
2Τ
ΔΙΧΡΟΝΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
API TC JACO FC/FD

50,00

5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
4Τ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
SAE 10W/40

50,00

6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 75W80
7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Λίτρα

100,00

Λίτρα

100,00

ΚΑΙ
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ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 75W/90
8. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
SAE 80W90

ΚΑΙ

Λίτρα

500,00

Λίτρα

200,00

Λίτρα

10,00

Λίτρα

20,00

12. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ISO 68

Λίτρα

1.000,00

13. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ISO 46

Λίτρα

100,00

14. ΥΓΡΑ
ΦΡΕΝΩΝ Λίτρα
ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
DOT4

20,00

15. ADBLUE
Λίτρα
ΥΓΡΟ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ
πριν από τον καταλύτη
SCR

200,00

16. ΓΡΑΣΟ
ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

100,00

ΚΑΙ

9. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
SAE 30
10. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
SAE 10W
11. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΤΙΜΟΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
«Κόκκινο»

&

&

-

Λίτρα
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17. ΓΡΑΣΟ ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΟ Λίτρα
ΒΑΣΕΩΣ
ΛΙΘΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

100,00

18. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Λίτρα
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
«Συμπυκνωμένο»

200,00

19. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Λίτρα
4Τ
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ
SAE 15W/50

10,00

20. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ Λίτρα
Συσκευασία δοχείο των
4 lit

300,00

21. ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κιλά
ΧΕΡΙΩΝ
Συσκευασία δοχείο του 1
kg

20,00

22. ΣΤΟΥΠΙ
ΛΕΥΚΟ Κιλά
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Συσκευασία σάκος 20 kg

100,00

23. ΛΑΔΙ
ΓΙΑ Λίτρα
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ
Συσκευασία δοχείο 1 lit

30,00

24. ΣΠΡΕΫ
ΠΟΛΩΝ Λίτρα
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Συσκευασία δοχείο 0,4
lit

4,00

25. ΣΠΡΕΫ
Λίτρα
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
Συσκευασία δοχείο 0,5
lit

5,00

26. ΣΠΡΕΫ
Λίτρα
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ
Συσκευασία δοχείο 0,4
lit

6,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) :…………………
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :……………..……..
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΜΗΤΙΚΩΣ): …..………..…………
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ………………………
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…………/……./ 20…
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής –Καλής Εκτέλεσης
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
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Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα, Τ.Κ 34100
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 1
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ …………………………2 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................................... 3 ατομικά
και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με
την
(αριθμό/ημερομηνία)
.....................Διακήρυξη/Πρόσκληση/Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος .....................................................4 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για
την/τις ομάδα/ες ...............5
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες6 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 7 ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα
με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της8
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε 9
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
2 όπως υποσημείωση 1.
3 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
4 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25
του πδ 118/2007.
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5.Εφόσον
η
εγγυητική
επιστολή
αφορά
σε
προσφορά
ομάδας/ομάδων
της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός της/ων ομάδας/ομάδων για το/α
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
6. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον
κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
8 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και
η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
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Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα, Τ.Κ 34100
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 1 .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..2 υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της/ων αμάδας/δων ....3 / της υπ αριθ .....
σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4 ........................... της/του (Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες 5 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης 6 ) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε7
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
1 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2 Όπως υποσημείωση 1.
3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α της/ων ομάδας/δων για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
4 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του
πδ118/2007.
5 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά
τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο
(2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
7 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και
η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕYΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σ Υ Μ Β Α Σ H ΑΡΙΘΜ____/201___, ποσού………..

Στη Χαλκίδα σήμερα, ……………, ημέρα ………/……/2016, οι συμβαλλόμενοι:
2. Αφενός η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΝΠΔΔ με έδρα στην Λαμία, επί της οδού Λ.
Καλυβίων 2 και Α.Φ.Μ. 997947718, ΔΟΥ Λαμίας εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή», την οποία
εκπροσωπεί νόμιμα ο Περιφερειάρχης κος Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης και
3. Αφετέρου η εταιρεία με επωνυμία …………………, με έδρα στην ………………, Τ.Κ. και ΑΦΜ
………………… Δ.Ο.Υ. …………………., εφεξής «Ανάδοχος»

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ¨Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (87/Α’/7-6-2010),όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (άρθρο 46) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/13-72010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ /Α’/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.



















Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ
241/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ.αριθ.2/59649/0026 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1427/Β’/22-10-2001)
«Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95».
Την υπ.αριθμ. 100229/2885 (Φ.Ε.Κ. 2542/ΤΕΥΧΟΣ Β’/ 24-9-2014) απόφαση της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την «Ανάθεση άσκησης Αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Την υπ’ αριθμ. 622/10-04-2017 (ΑΔΑ: Ω7Ξ67ΛΗ-ΧΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής διενέργειας των
διαδικασιών όλων των ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Π.Ε. Εύβοιας (πλην της μεταφοράς
μαθητών) , για ένα έτος με έναρξη από 10/04/2017 έως και 09/04/2018.
αριθμ. ……/..-..-2017 (αρ. πρακτικού ……..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης α) της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης,
λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των
οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα έτος, από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ενδεικτικού
προϋπολογισμού: 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και β) της δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης.
Την υπ. αριθμ. …………………. Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΎΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..» προϋπολογισμού 150.000,00€ με
ΦΠΑ.
Την υπ. αριθμ. ………………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, με την οποία κατακυρώνεται ως τελικός μειοδότης ο ανάδοχος του έργου.

αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία « .........................................................» και αυτή αναλαμβάνει την
προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1° : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια υγρών καυσίμων…………. λίτρα
(θα αναγραφούν οι ποσότητες ανά είδος καυσίμου και η υπηρεσίες) καθώς και των ανάλογων
λίτρων ή κιλών των λιπαντικών της διακήρυξη, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί
(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου):
ΑΡΘΡΟ 2° : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν όπως αναφέρεται στη διακήρυξη κατόπιν
συνεννόησης με την παραλήπτρια Υπηρεσία
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τα υγρά καύσιμα (Βενζίνη αμόλυβδη 95,
πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης ως
ακολούθως:
Η παράδοση των καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου για την κίνηση των
βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων της Π.Ε. Εύβοιας, θα γίνεται αυθημερόν στις
εγκαταστάσεις του προμηθευτή (πρατήριο καυσίμων), όλες τις εργάσιμες ημέρες καθώς και τις
αργίες, πάντα με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων.
Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 10 km από το
αμαξοστάσιο της Υπηρεσίας για να διαφυλαχθεί η αρχή της οικονομικότητας γιατί σε περίπτωση
που το πρατήριο απέχει πάνω από αυτό το όριο, το κόστος σε εργατοώρες αλλά και σε υγρά
καύσιμα θα είναι απαγορευτικό δηλαδή θα κοστίζει στην υπηρεσία ο ανεφοδιασμός σε οχήματαμηχανήματα έργου με υγρά καύσιμα.
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει εάν ο συμμετέχων
πληροί αυτόν τον όρο.
Το Πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται απ΄ ευθείας στην δεξαμενή του κτιρίου του Διοικητηρίου
της Π.Ε. Εύβοιας (Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα) την επομένη της παραγγελίας.
Η διακίνηση του πετρελαίου κίνησης που αφορά αποκλειστικά τα μηχανήματα έργου της Π.Ε.
Εύβοιας, θα γίνεται μετά από εντολή της Υπηρεσίας, από τον προμηθευτή με φορτηγό βυτίο που
έχει στην κατοχή του, σε απόσταση έως 30 km και σε οδικό δίκτυο καλής βατότητας χωρίς την
ανάγκη χρήσης αλυσίδων κατά την χειμερινή περίοδο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τα λιπαντικά μέσα σε τουλάχιστο τρείς (3)
ημέρες από την παραγγελία στην Χαλκίδα στις αποθήκες της Π.Ε. Εύβοιας.
Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων
του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των
οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα
υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις του.
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Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της
χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να
τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16
ΑΡΘΡΟ 3° : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υγρών καυσίμων ή λιπαντικών από την Επιτροπή
Παραλαβής κάθε υπηρεσίας που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
γ) Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας ένα τοις εκατό (1%) επί του καθαρού ποσού για τα υγρά καύσιμα και τέσσερα
τοις εκατό (4%) για τα λιπαντικά. (άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις.)
ΑΡΘΡΟ 4°: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των
υλικών μακροσκοπικά.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων
των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
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Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων
στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5° : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή οποιεσδήποτε αναφορές και
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν
παρεπόμενες υποχρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο,
με τον τρόπο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των
υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 6° : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 7° : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8° : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 9° : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
Η Π.Ε. Εύβοιας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της
απορροφήσεως όλου του κονδυλίου χωρίς υπέρβαση του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
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ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη έτους και όχι πέραν
του τριμήνου.
ΑΡΘΡΟ 10° : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11° : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
αρμόδια δικαστήρια.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να
αναφύονται μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 12° : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Αφού συντάχθηκε, η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των
δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους .
Από τα παραπάνω δυο πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στη Δ/νση Διοικητικού –
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, το δε άλλο θα πάρει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
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για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi 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: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5013]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.ΧΑΪΝΑ 93 / ΧΑΛΚΙΔΑ / 34100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ]
- Τηλέφωνο: [2221353711]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [papakyriakou.k@evia.pste.gov.gr ]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pste.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΎΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.
CPV’s: Aμόλυβδη βενζίνη: 09132100-4, πετρέλαιο κίνησης: 09134200-9, πετρέλαιο θέρμανσης:
09135100-5 και λιπαντικά: 09211000-1]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2 Ομάδες]
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 αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv 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
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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
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:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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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:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
xvii
Εάν ναι, αναφέρετε :
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
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
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xix
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxx:

τα

μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii
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): xxiii
[……][……][……]
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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 δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
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 περιστάσειςxxvi
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 παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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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 συμφερόντωνxxviii, 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
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
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
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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;
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Μέρος IV: Κριτήρια 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 εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

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

iii

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.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

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.
xxxii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii

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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