ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Προμήθεια υγρών καυσίμων ενότητας
Φλώρινας έτους 2019

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
6ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.190,19 € πλέον
Φ.Π.Α.

50100 ΚΟΖΑΝΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια
σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων ενότητας Φλώρινας έτους 2019,
προϋπολογισμού 29.190,19 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (και συγκεκριμένα με βάση
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα προσφοράς),
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2019.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66,
117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. www.diadyma.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06-05-2019 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) στα γραφεία της εταιρείας (6Ο χλμ
Κοζάνης-Πτολεμαΐδας) με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 11:30.
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των
υγρών καυσίμων.
Η ποσότητα και η αξία των ζητούμενων καυσίμων είναι η ακόλουθη:
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CPV

09134100-8
09132100-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
χωρίς ΦΠΑ (€)

lt

24.791,67

1,406

28.110,55

lt

850

1,575

1.079,64

Πετρέλαιο κίνησης
Ντίζελ
Αμόλυβδη βενζίνη

ΠΟΣΟ (€)

Φ.Π.Α. (24%)

7.005,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36.195,84

Αναθέτουσα αρχή: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: 6ο χλμ. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνο: 24610 45533
fax: 24610 45532
Άρθρο 1
Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης γενικών
υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:
•

Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

•

Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

•

Του N. 3861/2010 «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. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

•

Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

•

Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

•

Της με αριθμό 4ε/253/11-04-2019 απόφασης του Δ.Σ της εταιρείας περί έγκριση ανάληψης
δαπάνης και διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων
διακήρυξης.
Άρθρο 2
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06-05-2019 ημέρα Δευτέρα και μέχρι την 11:30 ώρα,
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ενώπιον της ΕΔΔΑΠ στα γραφεία της εταιρείας.
2. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο
αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας αποσφράγισης.
3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία
στην επιτροπή διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την
ημερομηνία λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που
έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφερομένων.
4. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή
καμία προσφορά.
Άρθρο 3
Δικαίωμα συμμετοχής
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 Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο Τ.Ε.Υ.Δ..
Άρθρο 4
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων
διακήρυξης
1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό
μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης δωρεάν και σε ηλεκτρονική
μορφή,

από

την

ιστοσελίδα

της

ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.

Α.Ε.,

στον

δικτυακό

τόπο:

http://www.diadyma.gr/Website/Prokyrikseis/Prokyrikseiss.html και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ
www.eprocuremet.gov.gr.
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην
ταχυδρομική διεύθυνση: 6Ο χλμ. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλέφωνο: 24610 45533,
Fax: 24610 45532, e-mail: info@diadyma.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της
διακήρυξης.
Άρθρο 5
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης,
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία
των προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να
συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες
μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο
Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς
τούτο πρόσωπα.
Άρθρο 6
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η
εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ)

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεσθεισών
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
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δ)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 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 παρέχεται 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.

ε)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- 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 της
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρουν ό,τι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:
1.

Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

2.

Θα αναφέρουν την προμήθεια.
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3.

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση
η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.

στ)

Η ΕΔΔΑΠ επικοινωνεί με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
Άρθρο 7
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών
1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας

προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την
ανάθεση της σύμβασης.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν
και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται
από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα,
σε σφραγισμένο φάκελο.
3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
4. Ο φάκελος προσφοράς (ΠΡΟΣΦΟΡΑ) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου,
β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με σφραγίδα
εταιρείας και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.
5. Στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί
ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα:
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υπογεγραμμένο από τον νόμιμο
εκπρόσωπο ή ιδιοκτήτη της εταιρείας. Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών
φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και
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αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016:
Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016

•

λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης.
Πληροί τα σχετικά κριτήρια τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το αρ. 75 του

•

Ν.4412/2016.
Το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά ιδίως:
1. Σε περιπτώσεις ΕΠΕ,ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ τους διαχειριστές,
2. Στις περιπτώσεις ΑΕ και συνεταιρισμούς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω ΤΕΥΔ υπογράφεται αντιστοίχως απ’ αυτούς σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση που
περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ,
υπογράφουν στο Μέρος V Τελικές Δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε
υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.
Το ανωτέρω ΤΕΥΔ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε
μέλος της χωριστά. Το ΤΕΥΔ ανάλογα με την νομική μορφή κάθε μέλους υπογράφεται
αντιστοίχως από αυτούς που αφορά όπως περιγράφεται ανωτέρω και πρέπει να
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα μέρη ΙΙ έως V αυτού.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υγρά καύσιμα θα είναι με προδιαγραφές των Ελληνικών
Διυλιστηρίων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται
ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
6. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
7. Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει
τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε
αντίθετη περίπτωση.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας.
Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς,
συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην
προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.
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8. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται
χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία,
αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις
δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την ΕΔΔΑΠ και με τον τρόπο που
υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η ΕΔΔΑΠ μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες
να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής,
τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο
τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση,

ιδίως

δε παράλειψη μονογραφών,

διακεκομμένη αρίθμηση,

ελαττώματα

συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία
των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους,
ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.
Άρθρο 8
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους
διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο
προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.
Άρθρο 9
Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες
αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθεια καυσίμων.
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Άρθρο 10
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της
διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση
εξετάζεται από χωριστό τριμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων), ενώ
αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο
όργανο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες.
Άρθρο 11
Προσφερόμενη τιμή – Περιεχόμενα φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα
αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά ανά μονάδα μέτρησης του καυσίμου (lt),
καθώς και αριθμητικά και ολογράφως για το σύνολο της ποσότητας.
2. Η τιμή του προσφερόμενου καυσίμου δίνεται ανά μονάδα μέτρησης και στο σύνολο. Στην
τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά
που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔΑΠ.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της ΕΔΔΑΠ, ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα. Η τιμή της προσφοράς
δίνεται επί ποινή αποκλεισμού σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, δεν μεταβάλλεται κατά τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της
σύμβασης.
7. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών για τα καύσιμα, οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς, την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει:
α) είτε μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης (αν είναι ποσοστό έκπτωσης επί της
μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής) που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην
παρούσα Διακήρυξη,
β) είτε μετά την προσαύξηση του ποσοστού της έκπτωσης (αν είναι αρνητικό ποσοστό
έκπτωσης πλέον της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής) που προσφέρουν από την Τιμή
Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Τιμές Αναφοράς και Λίτρα Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τιμή Αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης λιανικής πώλησης: 1,406 €/lt. – Λίτρα Αναφοράς : 24.791,67
lt
Τιμή Αναφοράς Αμόλυβδης Βενζίνης λιανικής πώλησης: 1,575 €/lt. – Λίτρα Αναφοράς : 850 lt
Σημειωτέον

ότι

στα

καύσιμα

λιανικής

πώλησης

η

μέση

τιμή

αναφοράς

είναι

μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται
από τη Διακήρυξη) 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης λιανικής πώλησης. Στη φόρμα της οικονομικής
προσφοράς θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,406– (1,406 x 0,02) = 1,378.
Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης λιανικής πώλησης,
τότε στη φόρμα της οικονομικής προσφοράς θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,406 +(1,406 x
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0,02) = 1,434.
Ο προσφέρων υποβάλλει την προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της
παρούσας διακήρυξης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών», και συγκεκριμένα στο άρθρο 63 αναφέρεται ότι: Το ποσοστό έκπτωσης που
προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990, στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται
στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να
είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
Κατόπιν τούτου, η Οικονομική προσφορά για τα καύσιμα λιανικής πώλησης, υποβάλλεται με
ποσοστό έκπτωσης είτε θετικό επί τοις % είτε αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%, στη νομίμως
διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτή προσδιορίζεται από
το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Γρεβενών, με τιμοληψίες των
πρατηρίων και θα εκδίδεται σχετικό δελτίο μέσης ενδεικτικής λιανικής τιμής, η οποία θα προκύπτει
ως αριθμητικός μέσος όρος.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό
έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 12
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της ΕΔΔΑΠ.
2. Η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την ΕΔΔΑΠ όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στον έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και
των Τεχνικών Προσφορών.
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Ακολούθως, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η ΕΔΔΑΠ καταχωρεί τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
Η ΕΔΔΑΠ διαβιβάζει την εισήγησή της στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής,
προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.
4. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας του διαγωνισμού, επικυρώνεται με απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127
του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 13
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει
εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη
τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

•

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες)
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι
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ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
•

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική
ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά,
εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες),
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν
αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές
εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε)
και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στην ΕΔΔΑΠ.
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5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την ΕΔΔΑΠ και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
7.

Όσοι

υπέβαλαν

παραδεκτές

προσφορές

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την
πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο
μειοδότης.
Άρθρο 14
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
Η ΕΔΔΑΠ του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς το Διοικητικό
Συμβούλιο που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή
για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.
β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
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Άρθρο 15
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης
1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
2. Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.

Άρθρο 16
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων θα γίνεται συνεχώς και για διάστημα που ορίζεται
από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-12-2019.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τα καύσιμά του μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
3. Η παραλαβή των καυσίμων, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των
άρθρων 206-215 του Ν. 4412/2016.
4. Η παραλαβή των καυσίμων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως
οργανωτική μονάδα της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., μηνιαίως. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο
απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος.
5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα προσφερόμενα καύσιμα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των
καυσίμων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
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υπηρεσιών ή και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
8. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, δύναται να
πραγματοποιούνται έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που
πραγματοποίησε την παραλαβή.
Άρθρο 17
Τρόπος Πληρωμής
1. Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης (12 μήνες).
2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις
υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο, για τα καύσιμα που έχει παραδώσει.
3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία.
Άρθρο 17
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.: http://www.diadyma.gr/Website/Prokyrikseis/Prokyrikseiss.html και στην
ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocuremet.gov.gr.
2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να καταχωρηθεί στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε..
4. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση
άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.
1069/1980 και του Ν. 3463/2006.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 4ε/253/11-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΙ3ΗΟΞΦ4-ΦΣΣ)
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε
Μαυρίδης Δημοσθένης
Γενικός Διευθυντής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Προμήθεια υγρών καυσίμων ενότητας
Φλώρινας έτους 2019

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.190,19 € πλέον
Φ.Π.Α.

6ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
50100 ΚΟΖΑΝΗ

Προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων ενότητας Φλώρινας έτους 2019»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα
……………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email:
……………………………..

CPV

09134100-8

09132100-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια
πετρελαίου
κίνησης
(Ντίζελ)
Αμόλυβδη
Βενζίνη

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
χωρίς ΦΠΑ= {Τιμή
Αναφοράς – (Τιμή
αναφοράς x
έκπτωση) x Λίτρα
Αναφοράς

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
με ΦΠΑ= {Τιμή
Αναφοράς – (Τιμή
αναφοράς x
έκπτωση) x Λίτρα
Αναφοράς

lt

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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Κοζάνη, 15-04-2019
Αρ. Πρωτ. -779-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
ο
Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας – ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.: κος Καφάσης Περικλής, 6 χλμ Κοζάνης
– Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας), Τ.Κ.: 50100, Κοζάνη, Ελλάδα GR, Τηλέφωνο: 24610 45531-3,
fax: 24610 45532, email: info@diadyma.gr
Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός.
Ονομασία σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων ενότητας
Φλώρινας έτους 2019».
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Δευτέρα 06-05-2019 και ώρα 11:30 π.μ.
στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (6ο χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας).
Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων ενότητας Φλώρινας έτους 2019» με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (και
συγκεκριμένα με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης
την ημέρα προσφοράς).
Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης:
Αντικείμενο της προμήθειας αποτελεί η προμήθεια πετρελαίου κίνησης ντίζελ και βενζίνης σε
οχήματα της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στο πρατήριο του Αναδόχου.
Τόπος εκτέλεσης παροχής των υπηρεσιών: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, GR
Ταξινόμηση κατά CPV:
CPV

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt)

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

09134100-8

Πετρέλαιο
Ντίζελ

lt

24.791,67

28.110,55

09132100-4

Αμόλυβδη
βενζίνη

lt

850

1.079,64
Σύνολο

9.
10.
11.

12.

29.190,19

Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: Προϋπολογισμός σύμβασης 29.190,19 Ευρώ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. ή 36.195,84 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης με τον
ανάδοχο και μέχρι 31-12-2019.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης προ του αναλογούντος Φ.Π.Α, με
χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 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 (ΕΟΧ)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
(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 Ι της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
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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. Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση.
13. Νομοθετικές Διατάξεις:
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της αναλυτικής διακήρυξης.
14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
15. Παραλαβή εγγράφων και στοιχείων του διαγωνισμού:
16. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης δωρεάν και
σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
http://www.diadyma.gr/Website/Prokyrikseis/Prokyrikseiss.html και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ
www.eprocuremet.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην
ταχυδρομική διεύθυνση: 6ο χλμ. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλέφωνο: 24610
45533, Fax: 24610 45532, e-mail: info@diadyma.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη
δημοσίευση της διακήρυξης.
17. Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να
καταθέσουν προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 06-05-2019 και ώρα 11:30 π.μ., στα
γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι φάκελοι
προσφορών φτάσουν στο πρωτόκολλό της μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, και εάν
αυτό γίνει δεν θα γίνονται δεκτοί.
18. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Κατά την
αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών δύνανται να παρίστανται οι νομίμως ορισμένοι
εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.
19. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν οι φάκελοι: Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής
ο
Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ), 6 χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας), Τ.Κ.501 00,
Κοζάνη, GR.
20. Γλώσσα: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι δηλώσεις θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Όσα στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση αλλιώς δε θα λαμβάνονται υπόψη.
21. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες.
22. Χρηματοδότηση: Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
23. Έγκριση αποτελέσματος: Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
24. Πληροφοριακά στοιχεία:
Α. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.
Β. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.
Γ. Πληροφορίες δίδονται από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. στα στοιχεία της παραγράφου 1, κ.κ. Περικλής
Καφάσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (καθημερινά 08:00-16:00).
Κοζάνη, Απρίλιος 2019
Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Μαυρίδης Δημοσθένης
Γενικός Διευθυντής
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«Προμήθεια υγρών καυσίμων ενότητας Φλώρινας έτους 2019»
Π/Υ: 29.190,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

2019

Άρθρο 1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης, περιλαμβάνει
όλους τους ειδικούς όρους με βάση τους οποίους θα εκτελεσθεί η προμήθεια των καυσίμων.

Άρθρο 2.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όπως αναφέρονται στην αναλυτική Διακήρυξη.
Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν
συμφωνούν μεταξύ τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω :
1. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
2. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνει το ποσοστό έκπτωσης
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του καυσίμου όπως αυτές ορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου.
Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η σύμβαση προμήθειας που θα
υπογραφεί με τον ανάδοχο.

Άρθρο 3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το αντικείμενο της προμήθειας όπως περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη, περιλαμβάνει:
i. την παράδοση πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης στα οχήματα της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.
Α.Ε., που θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. καθημερινά στο
πρατήριό του, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του.
ii. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.190,19 €, πλέον του Φ.Π.Α.

Άρθρο 4.
1.
2.

Η εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, θα
γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, έτσι ώστε η ολοκλήρωση και η παράδοση των
καυσίμων να γίνει με δικά του μηχανήματα, μέσα και προσωπικό.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας, είτε αυτοί
προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις, είτε από την νομοθεσία. Η τήρηση των κανονισμών
ασφαλείας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα και
λοιπό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας.

Άρθρο 5.
1.

2.
3.
4.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα καύσιμα που θα προσφέρει είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης και τις
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ώστε η παράδοση και η προμήθειά των να γίνει σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Σε περίπτωση που οι παραπάνω εγγυήσεις του
Αναδόχου δεν τηρηθούν για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, τότε ο
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για την ποιότητα των καυσίμων που θα προμηθεύσει. Ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος με έξοδά του να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει κάθε εκτός προδιαγραφών ή
ελαττωματικό καύσιμο.
Ο Ανάδοχος εγγυάται να εκτελέσει την προμήθεια των καυσίμων όπως αυτό περιγράφεται στα
Συμβατικά Τεύχη εντός της συμβατικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.
Η εγγυητική επιστολή η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των
προμηθευομένων ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α.
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Άρθρο 6.
1.
2.
3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η προμήθεια των καυσίμων αφορά την κάλυψη των αναγκών της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. για την
περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2019.
Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά.
Ο φορέας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 7.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τις κάθε φορά ζητούμενες ποσότητες καυσίμου
άμεσα.

Άρθρο 8.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Άρθρο 9.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.

Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την
εκτέλεση της προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη
Σύμβαση και περιλαμβάνει :
• Παροχή του καυσίμου που ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει στα οχήματα της
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. εκτελωνισμένο, περιλαμβανομένης φόρτωσης, εκφόρτωσης, προσωρινής
αποθήκευσης, μεταφοράς και φύλαξης.
• Τα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων.
• Κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις, εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού
που απασχολεί ο Ανάδοχος με οποιοδήποτε τρόπο όπως ημερομίσθια, επιδόματα.
• Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τους φόρους και δασμούς που επιβαρύνουν τον
Ανάδοχο.
• Έξοδα απομάκρυνσης λαδιού ή ελαιώδους νερού που πιθανόν θα προκύψει από την χρήση
των μηχανημάτων του Αναδόχου και απομάκρυνσή τους, στα οποία περιλαμβάνεται η
διεργασία του υλικού που πρέπει να απομακρυνθεί, καθώς και οι αντίστοιχες αμοιβές
όπως απαιτούνται από τις Αρχές.
• Κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να απαιτηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα που απαρτίζουν
αυτή την Σύμβαση καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης.
2. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με βάση τις επιμετρούμενες και πιστοποιούμενες κάθε
φορά ποσότητες καυσίμου που παραδίδονται και με την εκάστοτε μέση τιμή του τμήματος
Εμπορίου της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας μείον το ποσοστό έκπτωσης.
Η τιμή για κάθε προμήθεια θα λαμβάνει υπόψη την τιμή καυσίμου την εβδομάδα παράδοσής
του.
3. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές σε όλα τα αρμόδια
ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, το φόρο εισοδήματος, εισφορές εργατικής εστίας,
τις κρατήσεις υπέρ δήμου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την κράτηση 0,1% επί της αξίας
της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (η οποία παρακρατείται με τον πρώτο λογαριασμό) όπως επίσης και
με κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των τιμολογίων του, εκτός του Φ.Π.Α.
4. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα κοπής του
τιμολογίου.

1.
2.
3.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να υποβάλλει στην ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. για έλεγχο,
πιστοποιητικό ποιότητας του καυσίμου που προμηθεύει. Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα
εγκρίνονται από την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. και μετά θα γίνεται η πληρωμή.
Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. μπορεί, οποτεδήποτε το θελήσει, να λάβει δείγμα και να ζητήσει την
εξέτασή του σε εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των προμηθευόμενων
καυσίμων. Το κόστος των δειγματοληψιών και αναλύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.
Οι σχετικοί κανονισμοί / προδιαγραφές και τα κριτήρια, που καθορίζουν τα ισχύοντα πρότυπα
για την ποιότητα του καυσίμου, αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη.
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4.

Πάντως η τήρηση όλης της παραπάνω διαδικασίας δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την
ευθύνη για καλή ποιότητα του καυσίμου που προμηθεύει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΦΑΣΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Γενικός Διευθυντής
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προμήθεια υγρών καυσίμων ενότητας Φλώρινας έτους 2019
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ΚΟΖΑΝΗ, ……………-2019
Αρ. Πρωτ.:-…….6Ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
(ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ)
ΚΟΖΑΝΗ Τ.Κ. 50100
ΤΗΛ : 24610 45531-33
FAX : 24610 45532
e-mail : info@diadyma.gr
http://www.diadyma.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 1 - Γενικά
Για την εκτέλεση της ¨Προμήθειας Υγρών Καυσίμων Ενότητα Φλώρινας έτους 2019¨ της
Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.)
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: …..-….-2019
Χρόνος ισχύος της σύμβασης: Από την υπογραφή της έως και 31-12-2019.
ο
Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα Γραφεία της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., 6 χλμ. Κοζάνης-

Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας).
Άρθρο 2 - Συμβαλλόμενοι
α) Δημοσθένης Μαυρίδης ως Γενικός Διευθυντής της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής
Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.) και νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με την
1/218/23-05-2017 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας.
β)

………………………. ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «…………………..» που εδρεύει
στην ……………….. και στην οδό ………………………….

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθ 4ε/253/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.
Α.Ε., με την οποία καθορίστηκαν οι όροι δημοπρασίας της προμήθειας και
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές,
2. Το πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού που έλαβε
χώρα την …..-….-2019.
3. Το Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που έλαβε
χώρα την ….-….-2019.
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4. Την υπ’αριθ ……/…..-…..-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. με την οποία κατακυρώθηκε και επίσημα το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας,
Αναθέτει στο Δεύτερο (β) των συμβαλλομένων την:
Άρθρο 3 - Αντικείμενο Προμήθειας –Συμβατικό Τίμημα - Χρονοδιάγραμμα
Προμήθεια υγρών καυσίμων στην Ενότητα Φλώρινας, με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης
λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα του
Νομού Φλώρινας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης):
Πετρέλαιο Κίνησης (…………………..%)…………………….. τοις εκατό
Αμόλυβδη Βενζίνη (………………………) ………………………τοις εκατό
για την περίοδο από ……………… μέχρι 31-12-2019, σύμφωνα με την προσφορά του.
Άρθρο 4 - Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου
Η ποιότητα του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτή των Ελληνικών Διυλιστηρίων.
Η προμήθεια του καυσίμου θα γίνεται τμηματικά από την υπογραφή της και μέχρι 31-122019.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα υγρά καύσιμα αμέσως και σε πρώτη
ζήτηση και να διατηρεί απόθεμα ασφαλείας για τις ανάγκες της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Σε περίπτωση που τα υγρά καύσιμα δεν παραδίδονται αμέσως η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. μπορεί
να τα προμηθεύεται από άλλον προμηθευτή και η διαφορά της τιμής θα βαρύνει τον
ανάδοχο.
Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. μπορεί, οποτεδήποτε το θελήσει, να λάβει δείγμα και να ζητήσει την
εξέτασή του σε εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των προμηθευόμενων
καυσίμων. Το κόστος των δειγματοληψιών και αναλύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα πραγματοποιείται με βάση τις επιμετρούμενες και
πιστοποιημένες κάθε φορά ποσότητες καυσίμου που παραδίδονται μετά από εντολή της
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα κοπής του
τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε τιμολόγιο θα εκδίδεται ξεχωριστά για την κάθε
παραλαβή καυσίμου.

3

Τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης ντίζελ και αμόλυβδη βενζίνη) θα παραδίδονται σε οχήματα
της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στο πρατήριο του Αναδόχου.

Αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος αποτελούν και τα ακόλουθα:
α) η αναλυτική διακήρυξη - συγγραφή υποχρεώσεων
β) οι τεχνικές προδιαγραφές
γ) η οικονομική προσφορά του προμηθευτή.
Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και έλαβε ο καθένας από ένα,
αφού υπογράφτηκε ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

………………………………
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 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: [ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [54946]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [6ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ/ΚΟΖΑΝΗ/50100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΦΑΣΗΣ]
- Τηλέφωνο: [+3024610 45533]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@diadyma.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.diadyma.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Προμήθεια υγρών καυσίμων ενότητας Φλώρινας έτους 2019, CPV: 09134100-8 –
Πετρέλαιο ντίζελ, 09132100-4, Αμόλυβδη Βενζίνη]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος 19REQ004789165]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[779/15-04-2019]

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 αρμόδιοι1 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση 2;
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
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο 3:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

2

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

4

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 4
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 5·
2. δωροδοκία 6,7·
3. απάτη 8·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 9·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας 10·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 11.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου 12 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 ναι, αναφέρετε 14:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……] 13
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……] 15
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
5

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
16
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν 17:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης 18, 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; Διευκρινίστε:
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 ; 19
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): 20
[……][……][……]
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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 δικαίου 21;
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 καταστάσεις 22
:
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 περιστάσεις 23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα 24;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
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πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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 συμφερόντων25, 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
σύμβασης 26;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 27 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 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
κυρώσεις;
μέτρα αυτοκάθαρσης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [] Ναι [] Όχι
πληροφορίες:
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
9

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
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: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει:
Ότι είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά […]
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του:
(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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται 28, 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 δωρεάν 29.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ [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 Δήλωσης για τους σκοπούς της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια υγρών καυσίμων ενότητας Γρεβενών»[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό,
αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
2 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.
3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
4 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.
5 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).
6 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
7 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).
8 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.
9 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.
10 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
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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”.
11 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.".
12 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 )
13 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 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)
17 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
18 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).
19 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
20 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
21 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
22 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
23 Άρθρο 73 παρ. 5.
14

24 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
25 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
26 Πρβλ άρθρο 48.
27 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
28 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
29 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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη
βενζίνη στην ενότητα Φλώρινας.
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές για καύσιμα, τα οποία καλύπτουν αυστηρώς τις
τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιούν τα οχήματα της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 29.190,19 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, η οποία
προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της εταιρείας.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό και με
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα
προσφοράς.
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Η ποιότητα των Υγρών Καυσίμων θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Γ. Χ. Κ. και των κανονισμών
που προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το πρατήριο δεν πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 15km από την τοποθεσία της Τοπικής
Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων Φλώρινας.
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Κατά την παράδοση καυσίμων στα οχήματα της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. θα εκδίδεται παραστατικό το οποίο θα
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής πιστοποιώντας την ποσότητα και την ποιότητά του. Το
πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται ενώπιον της Επιτροπής και το αντίστοιχο παραστατικό θα
υπογράφεται από τα μέλη της.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Περικλής Καφάσης
Προϊστάμενος
Δ/νσης Προμηθειών - Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Δημοσθένης Μαυρίδης
Γενικός Διευθυντής
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

