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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.885,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διακηρύσσει, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016

(Α’147) και τους όρους της παρούσας, ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές η δηµόσια σύµβαση προµήθειας καυσίµων, µε τίτλο
«Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης & θέρµανσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.
Τρικάλων έτους 2018», προϋπολογισµού 59.885,00 ευρώ, µε κριτήριο ανάθεσης το
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε
φορά µέση λιανική τιµή πώλησης ανά είδος υγρού καυσίµου, την ηµέρα παράδοσης,
όπως αυτή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 66 του Ν. 4257/2014. και σύµφωνα µε τον τύπο:
ΠΕ=0,0406 * ΠΕ_1 + 0,9010* ΠΕ_2 + 0,0584* ΠΕ_3
όπου
ΠΕ_1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο θέρµανσης
ΠΕ_2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΕ_3: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη αµόλυβδη

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) ή του Ν. 4412/2016. Παράλληλα
θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων: http://www.deyat.gr και θα διατίθενται από
τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ, οδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΡΙΚΑΛΑ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
κατόπιν προηγούµενης τηλεφωνικής συνεννόησης.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 16/05/2018, ηµέρα Τετάρτη, ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισµού στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, οδός Ασκληπιού 35, µε
καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 11:00π.µ.
Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση προµήθειας καυσίµων, θα χρηµατοδοτηθεί από
ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο
του προϋπολογισµού. Οι ποσότητες και η ενδεικτική αξία των ζητούµενων υλικών
αποτυπώνονται στο Τεύχος Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.
Η

δαπάνη

της

προµήθειας

θα

βαρύνει

τους

οικείους

Κ.Α.

64-00-00

και

Κ.Α. 64-08-00 του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2018 κατά το ποσό των 59.885,00
πλέον Φ.Π.Α.. Σχετικός CPV: 09100000-0-«Καύσιµα».

Άρθρο 1
Κύριος της Προµήθειας – Αναθέτουσα Αρχή
- Στοιχεία επικοινωνίας.
1.1. Αναθέτουσα αρχή: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Τ. )
Οδός: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35
Ταχ. Κωδ: 42100
Τηλ: 2431076711-12
Telefax 2431076565
1.2. Εργοδότης ή Κύριος της Προµήθειας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, (Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ) Φορέας
εκτέλεσης της Προµήθειας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, (Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ) Προϊστάµενη Αρχή : ΤΟ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
1.3. Διευθύνουσα Υπηρεσία :Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
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Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας
σύµβασης προµηθειών, διέπεται από τις διατάξεις:
·

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

·

Του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις».

·

Του Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων…»

·

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. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει
σύµφωνα µε την παρ. (38) αρ. 377 Ν. 4412/16.

·

Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει σύµφωνα µε την παρ. (29) αρ.
377 Ν. 4412/16.

·

Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 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. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως» όπως ισχύει.
· Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας».
· Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
· Την µε αριθµό 22/2018 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., περί έγκρισης
διενέργειας της προµήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης
και της σχετικής δαπάνης.
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Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 16/05/2018 ηµέρα Τετάρτη και µέχρι την 11:00π.µ.
ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισµού στο κτήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπιού
35 στην πόλη των Τρικάλων.
2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, στην Επιτροπή Διαγωνισµού ή στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.
3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται
αποδεκτή καµία προσφορά.

Άρθρο 4
Παραλαβή εγγράφων σύµβασης τευχών
1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του άρθρου 2
του Ν.4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
1) Η παρούσα διακήρυξη,
2) Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 Ν.4412/2016.
3) Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς,
4) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός,
5) Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,
6) Οι εγκεκριµένες µελέτες της προµήθειας
7)Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν
από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των
εγγράφων σύµβασης και τευχών στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (http://www.deyat.gr)
και θα διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΡΙΚΑΛΑ κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, κατόπιν προηγούµενης τηλεφωνικής συνεννόησης.
Για πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2431021458, αρµόδιοι υπάλληλοι Παππά Βάσω και
Μπάτζιου Γραµµατή.
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Άρθρο 5
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
1. Τα απαιτούµενα αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στη συνοπτική
διαδικασία, οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 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. Όλα τα έγγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κ.λ.π. που θα συµπεριληφθούν στην
πρόσφορα θα είναι, στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα.

Τα

ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νοµίµως
επικυρωµένα, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσηµη
µετάφραση στην Ελληνική.

Άρθρο 6
Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες

που

συµµετέχουν

στη

διαδικασία

σύναψης

σύµβασης,

συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και τυχόν σχετικά
δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει
οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά συµµετοχής
A) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον συνοπτικό -διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε
την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά:
I) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
1. 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 L300της 11.11.2008
σ.42),
2. Δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
5

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών –µελών της Ένωσης (ΕΕC 195 της
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης –πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ

του

καταπολέµηση

Συµβουλίου
της

της

δωροδοκίας

(ΕΕL192της31.7.2003,σ.54),

καθώς

και

22ας

Ιουλίου

στον
όπως

για

2003,

ιδιωτικό

ορίζεται

την

τοµέα

στην

κείµενη

νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕC316της27.11.1995,σ.48), η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2803/2000 (Α’48),
4. 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 (ΕΕL164της22.6.2002,σ.3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής
5. 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
(ΕΕL309 της 25

25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική

νοµοθεσία µε το Ν.3691/2008 (Α΄166),
6. 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

(ΕΕL101της15.4.2011,σ.1),

η

οποία

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
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αα)

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

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
II) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα
µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 73
N.4412/2016.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας
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.
III)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν 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.
IV)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
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απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής
ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
V) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση
των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των
σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
VI)

Υπεύθυνη δήλωση ότι, έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι

αναλαµβάνει να εκτελέσει την ανάθεση για την οποία θα ορισθεί ως ανάδοχος
σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη.
VII)

Υπεύθυνη δήλωση ότι, δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της

επιχείρησης του συµµετέχοντος από διαγωνισµούς δηµοσίου, οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων αυτών (δηµοσίου και ΟΤΑ )
κ.λ.π..
VIII)

Υπεύθυνη δήλωση για το εάν ο διαγωνιζόµενος έχει υποπέσει σε σοβαρό

παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
IX)

Υπεύθυνη δήλωση ως προς το αν είναι συνεπείς η επιχείρηση ως προς

την εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των
υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και ΟΤΑ , καθώς και
εάν αυτή έχει υποπέσει στο παράπτωµα υποβολής ψευδούς δήλωσης ή και
ανακριβούς δήλωσης κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την
υπηρεσία.
X) Υπεύθυνη δήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο έντυπο
της οικονοµικής προσφοράς τις ζητούµενες από το τιµολόγιο προσφοράς
περιγραφές ειδών και ποσότητες.
XI)

Υπεύθυνη δήλωση οπού θα δηλώνεται το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται

η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου, καθώς
και ο τόπος εγκατάστασής του.
XII)

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο

οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόµενου είδους
καυσίµου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.
XIII)

Υπεύθυνη δήλωση των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφεται ότι

τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην µελέτη
µε α/α 1/2018 (όσον αφορά τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς)
XIV)

Πιστοποιητικό

του

οικείου

Επιµελητηρίου

περί

εγγραφής

του

οικονοµικού φορέα σε αυτό για δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της
υπηρεσίας / προµήθειας.
XV)

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
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XVI)

Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά

Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο
υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το Διοικητικό Συµβούλιο
και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας.
i.

Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο
διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

ii.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να
προσκοµίσει

επικυρωµένο

αντίγραφο

του

τελευταίου

ισχύοντος

καταστατικού.
Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την
εν γένει νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα
που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και
τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού
προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύµατος από την
αντίστοιχη

Δηµόσια

Οικονοµική

Υπηρεσία

και

τις

µεταβολές

του.

Τα

νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικό περί
µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) µήνες πριν από την
διενέργεια

του

διαγωνισµού,

ώστε

να

εξασφαλίζεται

ότι

δεν

έχει

πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το
τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν µαζί µε
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθµεί και θα τα αντιστοιχίζει.
B) Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που
συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που
της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική µορφή.
Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να
υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε
µέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις
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υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί
όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση
εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννοµα
αποτελέσµατά της.
Γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη
µε αυτή της υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες
δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και
υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από
µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού
δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος
εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική
επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Όλα τα έγγραφα που θα συµπεριληφθούν στην προσφορά θα είναι στην
Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα.

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα

πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία θα πρέπει
να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων, όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το
Ελληνικό Δηµόσιο ή φορέων του Δηµόσιου Τοµέα, αυτά πρέπει να είναι
ευανάγνωστα.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ηµεδαπών,
αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων, αλλοδαπών εγγράφων, αυτά
πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
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Άρθρο 8
Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –
Συµφωνητικό– Σειρά ισχύος.
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ.5
άρθρου 316 και135 του Ν.4412/2016.
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα
αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά
όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συµφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονοµική Προσφορά.
4. Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.
6. Οι εγκεκριµένες µελέτες της προµήθειας.

Άρθρο 9
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, διάρκεια
ισχύος έξι (6) µηνών (περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016).
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της

αξίας της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ 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 της

παρασχεθείσας προµήθειας 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
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γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.
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

παρακατάθεση

γραµµάτιο
σε

παρακαταθήκη

αυτό

µε

του
του

Ταµείου

Παρακαταθηκών

αντίστοιχου

γραµµάτιο

χρηµατικού

παρακατάθεσης

και

ποσού.

χρεογράφων

Δανείων
Αν
στο

µε

συσταθεί
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:
i. την ηµεροµηνία έκδοσης,
ii. τον εκδότη,
iii. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
iv. τον αριθµό της εγγύησης,
v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
vi. την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
vii. 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.
viii.

τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του

διαγωνισµού,
ix. την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος θα πρέπει
να είναι έως και τέσσερεις (4) µήνες µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού.
x. 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 Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και
xi. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
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στ)

Οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. επικοινωνούν µε τους φορείς που φέρονται να

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσουν την
εγκυρότητα τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονοµικός
φορέας αποκλείεται από το διαγωνισµό και υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον
αρµόδιο εισαγγελέα.

Άρθρο 10
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος.
1.Εφόσον

κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις

του προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόµενων καυσίµων, τα έξοδα
της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον
προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δηµοσίου,
διενεργείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε
περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά
του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

Άρθρο 11
Υποβολή φακέλου προσφοράς.
1.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα παραλαβής των προσφορών, είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή
Διαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση
ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
παραλαβής των προσφορών.

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
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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 Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ).
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. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
Προσφορά»
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
5. Στον

(υπο)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) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε άρθρο της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά συµµετοχής).
β) Πλήρης Τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών συνοδευόµενη από
τεχνικά έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο Τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της.
7. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να

εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
8. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η

οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να
έχει συνταχθεί επί του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς µε ποινή αποκλεισµού
σε αντίθετη περίπτωση.
9. Οι προσφορές για τα καύσιµα πρέπει να αναφέρουν: i) το ποσοστό έκπτωσης επί

τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση λιανική τιµή πώλησης
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ανά είδος υγρού καυσίµου, την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
Παρατηρητήριο

Τιµών Υγρών Καυσίµων του

Υπουργείου

Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4257/2014. ii)
το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
10. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιµές ή µε οιονδήποτε άλλο

τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται

ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε
προσφερόµενου είδους καυσίµου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
12. Προσφορά µε µηδενική έκπτωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13. Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα ποσά ή ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά,

οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό
χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίµων ή τις
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει
ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
14. Δεν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των

ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να
προσφέρουν το κάθε είδος καυσίµου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
15. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για

κάθε είδος καυσίµου.
16.

Όλες οι τιµές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισµός

προσφοράς, συµπληρώνονται επί ποινή απαραδέκτου.
17.

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.
18. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό

φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών..
19. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική

ηµεροµηνία, αποσφραγίζονται όλες µαζί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
προσφορών.
20. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως

απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
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Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισµού 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 Επιτροπή 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.
21. Οι οικονοµικές προσφορές Επί ποινή αποκλεισµού θα είναι συνταγµένες στο

έντυπο οικονοµικής προσφοράς.
22.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
23. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου
της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα
µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα
από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα
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παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν.
24. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
25. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.
26. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της ποσότητας

του κάθε είδους καυσίµου.
27. Στην τιµή προσφοράς για το πετρέλαιο θέρµανσης περιλαµβάνεται η αξία του

προσφερόµενου προϊόντος, η µεταφορά και η παράδοση αυτού.
28.

Υπεύθυνη δήλωση των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφεται ότι τα

προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην µελέτη (όσον
αφορά τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς)
29.
30. Υποβολή Τεχνικής Περιγραφής

α) Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή
αναλυτική δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες
τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία,
οι επίσηµοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη.
β) Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή
ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις
ελλείψεις ή ασάφειες.

Άρθρο 12

Προέλευση των καυσίµων
1.Οι

προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα

προέλευσης του κάθε είδους καυσίµου που προσφέρουν.
2.Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο
γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου, καθώς
και ο τόπος εγκατάστασής του.
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Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του
εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων ανυπαρξία
του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για
την επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και
του Δηµοσίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία
µερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίµου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από
τους διαγωνισµούς του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
3.Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που
δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί
να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
4. Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόµενου είδους καυσίµου σε εργοστάσιο
άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούµενη έγκριση του
Διοικητικού Συµβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις
νόµιµες κυρώσεις.

Άρθρο 13
Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών – Υποβολή
δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Σύναψη σύµβασης – Υπογραφή
συµφωνητικού.
14.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς -Έγκριση πρακτικού.
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία στην Επιτροπή Διαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από
τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας.
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β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους
σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται
η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπος, καθώς και η

εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που

απαιτούνται έγγραφα της σύµβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα
αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από
τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής Διαγωνισµού.
γ)

Αποσφραγίζεται

ο

κυρίως

φάκελος

προσφοράς,

ο

υποφάκελος

των

«Δικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» , µονογράφονται δε από την
Επιτροπή Διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό
και η Τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισµού ελέγχει
την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές
Προσφορές, σύµφωνα µε τους όρους της Διακήρυξης, αλλά και τις απαιτήσεις της
µελέτης. Στη συνέχεια καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσµατα του ελέγχου
της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής και της αξιολόγησης των
Τεχνικών

Προσφορών, καθώς και οι λόγοι απόρριψης συµµετεχόντων από την

συνέχεια του διαγωνισµού.
Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της
Επιτροπής, είτε ευθύς αµέσως µε το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών
Προσφορών, είτε σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο µε
ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, µε σχετική ανακοίνωση
που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας.
Για την αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών λαµβάνονται υπόψη κύρια τα
παρακάτω στοιχεία: -Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές

της

διακήρυξης.

-Ο

ανταγωνισµός

που

αναπτύχθηκε.

-Η

προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου προϊόντος.
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει το
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε
φορά µέση λιανική τιµή πώλησης ανά είδος υγρού καυσίµου, όπως αυτή προκύπτει
από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 66, ν. 4257/2014) και σύµφωνα µε τον τύπο:
ΠΕ=0,0406 * ΠΕ_1 + 0,9010* ΠΕ_2 + 0,0584* ΠΕ_3
όπου
ΠΕ_1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο θέρµανσης
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ΠΕ_2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΕ_3: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη αµόλυβδη,
µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καύσιµα καλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές της προµήθειας.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές για τις οποίες εξάγεται το ίδιο ακριβώς
αποτέλεσµα του ανωτέρου τύπου και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ
τους.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά
την προηγηθείσα αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισµού .
Στη

διαδικασία

αποσφράγισης

των

Οικονοµικών

Προσφορών,

η

Επιτροπή

Διαγωνισµού ανακοινώνει τις τιµές σε όλους τους συµµετέχοντες, των οποίων οι
Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συµπεριλαµβάνει στο Πρακτικό Διαγωνισµού τα
σχετικά αποτελέσµατα .
Το αποτέλεσµα των παραπάνω σταδίων, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε µία
δηµόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται µε απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού
Διαγωνισµού από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.,

η οποία και κοινοποιείται στους

Προσφέροντες.
Κατά της παραπάνω απόφασης , όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 .
14.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύµβασης.

α)Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
να υποβάλει εντός προθεσµίας, ΔΕΚΑ ( 10 ) ηµερών, τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.
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Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην Επιτροπή Διαγωνισµού.
14.2.1

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν µε την Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

14.2.2

Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

14.2.3

Αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως,
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα
άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην
αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης,
είτε για την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση
της διαδικασίας.
β)Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 316 και 317του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο του
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στη
Δ.Ε.Υ.Α.Τ., Ασκληπιού 35, Τρίκαλα, τηλ. 2431021458 την εποµένη της κοινοποίησης
της κατακυρωτικής απόφασης.
Μετά

την

άπρακτη

πάροδο

των

προθεσµιών

άσκησης

ενστάσεων

των

προβλεπόµενων στο άρθρο της παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για
την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
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Άρθρο 14
Συνέχιση του διαγωνισµού.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων
προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει
αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του.

Άρθρο 15
Χρόνος ισχύος προσφορών.
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν..4412/2016, για διάστηµα ΔΕΚΑ ( 10 ) µηνών, από την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να
παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς
οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση
του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
Άρθρο 16
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών
κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ’ αυτά
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα
µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφερόµενου.
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Άρθρο 17
Dumping-Εξαγωγικές επιδοτήσεις
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του
κόστους παραγωγής, διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου
προϊόντος (τιµή dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η
προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της
παρασκευάστριας ή κατασκευάστριας ή εµπορικής εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν
ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που
αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω
φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των
ενδιαφερόµενων.
2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που
δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών Δασµών και Εµπορίου
(GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το
προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους
κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία,
την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία,
Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία,
Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται
και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που
συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής
Ένωσης.
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Άρθρο 18

Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1. 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 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.
2. 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:
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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.
3. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή διαγωνισµού.
4. 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.
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6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
8. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και
η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο νοµιµότητας. 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 19
Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών
προσφορών.
14.1.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία»
του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.

14.2.

Η οικονοµική προσφορά θα περιέχεται υποχρεωτικά σε ιδιαίτερο
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα
περιέχει τα ακόλουθα:

• Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, που θα χορηγείται από την Υπηρεσία µας
µαζί µε τα στοιχεία δηµοπράτησης, συµπληρωµένα, υπογεγραµµένα και
σφραγισµένα από τον προσφέροντα.
Ο Φ.Π.Α. µε τον οποίο επιβαρύνεται η προσφορά.

·

Στην τιµή µονάδας των υδροµέτρων θα συµπεριλαµβάνεται και η τιµή των ρακόρ
συνδέσεως, της βαλβίδας αντεπιστροφής και του µεταλλικού καλύµµατος.
14.3.

Η προσφορά δίνεται σε €, χωρίς ΦΠΑ και περιλαµβάνει το κόστος

προµήθειας, µεταφοράς και παράδοσης των προµηθευόµενων υλικών, στις
οποίες περιλαµβάνεται το κόστος φορτοεκφόρτωσης.
14.4.

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.

14.5.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

14.6. Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
14.7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προϋπολογισµού του
αντικειµένου της σύµβασης.
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14.8. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισµό
της Προµήθειας που αποτυπώνονται στο Τεύχος Τιµολόγιο Μελέτης –
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
14.9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της
Επιτροπής διαγωνισµού.
14.10. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 20
Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της
νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν σύµφωνα µε το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ως εξής:
α. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσµία
άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
β. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται
µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το διοικητικό συµβούλιο και η σχετική απόφαση
εκδίδεται το αργότερο µέχρι την προτεραία της διενέργειας του διαγωνισµού. Οι
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε
περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, µε
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου γίνεται

µετάθεση της ηµεροµηνίας

διενέργειας διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και θα πρέπει
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, να µεσολαβεί χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο του
ορισθέντος από την αρχική διακήρυξη.
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γ. Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της
συµµετοχής ενδιαφεροµένου σ` αυτόν, µόνο από ενδιαφερόµενο που συµµετέχει στο
διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ` αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του
και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την
διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στο διοικητικό συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά,
εντός δέκα ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
δ. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντος φορέα, η οποία αποφασίζει,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα, στο άρθρο 107 παρ.30 Ν.4497/2017 και άρθρο 221 του
ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η
οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376
παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσµιών 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 αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον
της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, συγκροτείται χωριστό γνωµοδοτικό όργανο τριµελές ή
πενταµελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα µέλη του οποίου είναι
διαφορετικά από τα µέλη του γνωµοδοτικού οργάνου που είναι αρµόδιο για τα
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υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης
προσφορών κλπ).
Ενστάσεις

που

υποβάλλονται

για

οιουσδήποτε

άλλους

από

τους

προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 21
Παραλαβή των καυσίµων
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και η
συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων, η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη
σύµβαση χρόνο.
3. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής
προσκόµισης των καυσίµων. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από
µακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν
ανήκουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ., ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία
πραγµατικής προσκόµισης των καυσίµων χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό
διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των
αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει
έγκαιρα τη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τις
ποσότητες των καυσίµων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο
συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή
Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
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Άρθρο 22
Προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας
Χρόνος-Τόπος-Τρόπος Παράδοσης
1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή
προµήθειας, να εφοδιάσει τη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων µε την παραγγελθείσα ποσότητα των
καυσίµων. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα
µε τις προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων. Υπέρβαση του χρόνου
παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει µεγαλύτερη χρόνο
παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προµηθευτής υποχρεούται να
παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίµου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον
τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση.
2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί
σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.
3. Το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων
στην οδό Πύλης (ΑΓΡΕΞ) και εναλλακτικά σε πρατήριο καυσίµων που διαθέτει ή θα
συνεργάζεται ο ανάδοχος προµηθευτής (σε κάθε περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται
εντός της πόλης των Τρικάλων). Η βενζίνη (αµολύβδη) θα παραδίδεται σε πρατήριο
καυσίµων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προµηθευτής (σε κάθε
περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός της πόλης των Τρικάλων). Το πετρέλαιο
θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υποδείξει
η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον
ανάδοχο.
4. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται
µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο
συµβατικός

χρόνος

παράδοσης

δεν

είναι

µεγαλύτερος

από

τριάντα

(30)

ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ύστερα από
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γνωµοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης να παρατείνεται µέχρι του 1/2 αυτού. Το
χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού
χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/2 ολόκληρου του
συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, οι ποσότητες
των καυσίµων δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, µέχρι την
έκδοση της απόφασης σχετικά µε αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του
προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε
περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα
αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει τις ποσότητες των καυσίµων.
5. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, το χώρο
υποδοχής των καυσίµων και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που
προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος καυσίµου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ηµέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισµένη και τακτή.
6. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
να µετατίθεται, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μετάθεση
γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν
λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού
χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Η παραλαβή των προϊόντων (καυσίµων) πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα
στο Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών ,
διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το
επιθυµεί, ο προµηθευτής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 208 του ίδιου νόµου .
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής.

Άρθρο 23
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση .
1. Σε περίπτωση που το προϊόν (καύσιµα) παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε άρθρο της παρούσας επιβάλλονται, εκτός
των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που
υπολογίζεται ως εξής:
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α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το
1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 28 της παρούσας, χρόνου παράτασης,
επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους
καυσίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του
χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος,
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους
καυσίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται στη
συµβατική αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α..
3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’
αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα καύσιµα µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας του διαγωνισµού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά
πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής,
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα καύσιµα, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού,
µαταιώνονται, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική
παραλαβή των καυσίµων.
4. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε
παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούµενο ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.
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Άρθρο 24
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου -Ποινικές Ρήτρες
1.Ο προµηθευτής 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
στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
2.Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του προµηθευτή 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.
Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η προµήθεια µέσα στις προθεσµίες που ορίζει η
διακήρυξη αυτή, ο προµηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των άρθρων 185,
207 και 218 του ν. 4412/2016.
Οι ποινικές ρήτρες βάσει των παραπάνω άρθρων υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το
50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση
τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες
από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και
δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής
(φορέα), αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες
παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής
και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ)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 207, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
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ε)ότι προβλέπεται για ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του
αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτον φορέα το
δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 25
Απόρριψη συµβατικών υλικών-Αντικατάσταση
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής
ποσότητας των καυσίµων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής
παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της
σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Αν τα υλικά (καύσιµα) παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη
της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 26
Εγγυήσεις ποιότητας.
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα
καύσιµα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές
προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
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των επισήµων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που
προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις
κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα
προορίζει η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.
2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο
προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.
Τρικάλων κάθε ποσότητα καυσίµου που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµου που πρέπει να αντικατασταθεί
δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων καυσίµων και
αποστολής στις εγκαταστάσεις Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων των νέων σε αντικατάσταση των
ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
3. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στο
µηχανολογικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, ο προµηθευτής
υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που
προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση του Διοικητικού
Συµβουλίου µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως
αποζηµίωση προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο
προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες
συνέπειες.
4. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου
καυσίµου, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.

Άρθρο 27
Τρόπος Πληρωµής
1.

Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννοµα και σύµφωνα µε τη σύµβαση, τις
υποχρεώσεις του, εκδίδει τιµολόγιο πώλησης, για τις προµήθειες που έχει
εκτελέσει και παραλάβει η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για το
λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.
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2.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια Οικονοµική
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

3. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 28
Άλλα Στοιχεία.
1.Η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων δεν θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε
µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου, κατά παρέκκλιση
αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των
ποσοτήτων

του

κάθε

είδους

καυσίµου

που

αναγράφεται

στον

ενδεικτικό

προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων για κάθε είδος καυσίµου, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην
απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.
3. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού
προϋπολογισµού, θα απορρίπτονται ως ασύµφορες.
4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016 και οι
τροποποιήσεις αυτού.

Άρθρο 29
Δηµοσιότητα - Δαπάνες δηµοσίευσης.
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων
σύµβασης και τευχών στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (http://www.deyat.gr) και θα
διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ, οδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΡΙΚΑΛΑ κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, κατόπιν προηγούµενης τηλεφωνικής συνεννόησης.
2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «Διαύγεια», θα
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της

Δ.Ε.Υ.Α.Τ και θα δηµοσιευθεί

ηµερήσια τοπική εφηµερίδα.
3. Η Προκήρυξη της Σύµβασης (Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της
σύµβασης) θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
4. Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ
Δηµοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή
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υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο
λογαριασµό του.
5.

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.
1069/1980 και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σύµφωνα µε την παρ(38) αρ.377
Ν4412/16.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. 22/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΥΠΟΕΘ4-ΘΚΡ)
απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΛΕΡΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Τρίκαλα, 02/05/2018
Αρ. Πρωτ.: 1696

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) που έχει την
έδρα της στα Τρίκαλα (οδός Ασκληπιού 35)
Προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα συµπλήρωσης
τιµολογίου και µε κριτήριο ανάθεσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό

(%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση λιανική τιµή πώλησης ανά είδος
υγρού καυσίµου, την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το Παρατηρητήριο
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4257/2014. και σύµφωνα µε τον τύπο
που περιγράφεται στη διακήρυξη, για την προµήθεια µε CPV 09100000-0-«Καύσιµα» και
τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης & θέρµανσης για τις ανάγκες της
Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων έτους 2018», συνολικού προϋπολογισµού πενήντα εννέα χιλιάδων
οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (59.885,00€) πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπιού 35 στις 16 το
µήνα Μάΐο του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη µε ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών
την 10.00 π.µ. και ώρα λήξης την 11.00 π.µ.
Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι προµηθευτές ή κατασκευαστές του
δηµοπρατούµενου αντικειµένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελµα
σχετικό µε το είδος που γίνεται η δηµοπρασία και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία
εµποροβιοµηχανικά επιµελητήρια.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών
δηµοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (http://www.deyat.gr) ή / και να τα παραλάβουν
από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, οδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΡΙΚΑΛΑ, το αργότερο κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, κατόπιν προηγούµενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Αρµόδιοι
υπάλληλοι: Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Βασιλική Παππά και Γραµµατή Μπάτζιου.
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2431076967, 2431021458.
Fax: 2431076565.
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και
εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσοστού 2% της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, διάρκεια
ισχύος έξι (6) µηνών.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δηµοσιεύεται εφάπαξ, δώδεκα (12) ηµέρες πριν τη
διενέργεια του διαγωνισµού σε ηµερήσια τοπική εφηµερίδα.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.T. όπως
επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΛΕΡΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018»

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

59.885,00 ΕΥΡΩ
(πλέον Φ.Π.Α.)

ΤΕΥΧΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018»

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες
της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.
Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 59.885,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. (24%).
Η παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής είδη και ποσότητες:
Καύσιμα
ΕΙΔΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
3.000
49.500
2.800

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται
αναλυτικά στην διακήρυξη.
Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Άρθρο 3
Ευθύνη πωλητού και εγγύηση ποιότητας

1.Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των
πωλουμένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε κρυφού ελαττώματος.
2.Σε περίπτωση ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων αν διαπιστωθεί ασυμφωνία
χαρακτηριστικών ή ακόμα και βλάβη των οχημάτων, η οποία διαπιστωμένα θα προέλθει από
την κακή ποιότητα των καυσίμων, ο ανάδοχος υποχρεούται αφενός μεν να αντικαταστήσει
κάθε ποσότητα ακατάλληλου καυσίμου, αφετέρου δε να επανορθώσει με δικές του δαπάνες
κάθε βλάβη ή φθορά των οχημάτων, μηχανημάτων κ.λ.π.

1

Εάν ο ανάδοχος παραμελήσει τα ανωτέρω, καλείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία να
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν αυτό δεν γίνει, οι απαιτούμενες εργασίες
εκτελούνται από τον φορέα για λογαριασμό του αναδόχου, σε βάρος των κατατεθειμένων
εγγυήσεων ή των ποσών που του οφείλονται. Εάν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο
βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα και
εισπράττεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν.
3. Η ποιότητα των υγρών καύσιμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) που προσκομίζονται
– παραδίδονται (στη Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων) πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές (Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου) του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
4. Η Υπηρεσία δικαιούται όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο να λαμβάνει δείγματα υγρών καυσίμων
(από τα προσκομιζόμενα κάθε φορά) και να τα αποστέλλει στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία,
για την ανάλογη Χημική ανάλυση.

Άρθρο 4
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης – Ρήτρες
Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας
πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού
ίσου με το 3% του συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.).
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
i. Την ημερομηνία έκδοσης.
ii. Τον εκδότη.
iii. Τον φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, στον οποίο απευθύνεται.
iv. Τον αριθμό της εγγύησης.
v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
vi. Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
vii. 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.
vii. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
viii. Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
Αυτή πρέπει να έχει ισχύ επί τρείς (3) μήνες μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης.
viiii. 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
x. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του εκάστοτε φορέα. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει:
2

Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της
εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον
οποίο κατετέθη.
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι:
i. Με την υπογραφή της σύμβασης τα καύσιμα που θα προμηθεύει τη Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων, όπως ισχύουν
σήμερα.
ii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης στις
εγκαταστάσεις του φορέα μετά την παραγγελία από μέρους του φορέα και αυθημερόν
παράδοση για τα καύσιμα κίνησης στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του συνεργαζόμενου
με αυτόν πρατηρίου (εντός της πόλης των Τρικάλων).
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους και μετά από την έγκριση του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας από το ΔΣ του κάθε φορέα.
Άρθρο 5
Ισχύς της σύμβασης
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του μειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της
προμήθειας για τα καύσιμα του προϋπολογισμού και της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και θα έχει
διάρκεια ισχύος ενός έτους.
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες.
Ακόμα η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί
πλέον από την ημερομηνία λήξης της και υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και χωρίς να
γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.
Άρθρο 6
Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές
Στη συμβατική αξία των καυσίμων, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο σε κάθε φορέα ως εξής:
α) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,06 %
β) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας των πληρωμών των σχετικών
παραστατικών δαπάνης.
Σύμφωνα με το άρθρο 375 παραγρ. 7 Ν. 4412/2016 στο οποίο αναφέρεται ότι:
Tο έβδομο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται
στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη
ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προς φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης»
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και τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 3,6% (επί της αξίας που προκύπτει από την
κράτηση 0, 06%), και σε όλους τους άλλους - βάσει των κείμενων διατάξεων - φόρους, τέλη
και κρατήσεις, πού θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 7
Παράδοση & Παραλαβή καυσίμων
Τα καύσιμα θα παραδίδονται με έξοδα, μέσα και μέριμνα του αναδόχου προμηθευτή ως
ακολούθως:
Πετρέλαιο (Kίνησης)
Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην οδό Πύλης (ΑΓΡΕΞ) και εναλλακτικά σε
πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε
περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός της πόλης των Τρικάλων).
Πετρέλαιο θέρμανσης
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Βενζίνη (Αμόλυβδη)
Σε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε
περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός της πόλης των Τρικάλων).
Μετά τον ανεφοδιασμό οιουδήποτε οχήματος με τον κατάλληλο τύπο καυσίμου, ο
προμηθευτής θα προβαίνει στην έκδοση του σχετικού στοιχείου, στο οποίο θα αναγράφονται
υποχρεωτικώς τα κάτωθι στοιχεία τουλάχιστον:
α. Η ημερομηνία.
β. Τα στοιχεία του πελάτη.
γ. Ο τύπος καυσίμου.
δ. Η ποσότητα καυσίμου.
ε. Η τιμή πώλησης του καυσίμου ανά λίτρο κατά την ως άνω ημερομηνία.
στ. Ο αριθμός κυκλοφορίας του εκάστοτε οχήματος εφόσον πρόκειται για καύσιμα
κίνησης.
ζ. το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, ήτοι του οδηγού του οχήματος, ο οποίος και θα
υπογράφει το σχετικό στοιχείο για καύσιμα κίνησης, Το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα
την παράδοση του καυσίμου κίνησης ή θέρμανσης και σε περίπτωση παράδοσης στο
πρατήριο το ονοματεπώνυμο του προμηθευτή.
Άρθρο 8
Πληρωμές
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει για την εκάστοτε προμήθεια προς τη Δ.Ε.Υ.Α.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, μαζί με το τιμολόγιο πώλησης τα ακόλουθα:
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, τα τιμολόγια πώλησης,
θεωρημένα – υπογεγραμμένα από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με το
(ανάλογο αντίγραφο) δελτίο πιστοποίησης τιμών, που εκδίδει η ανωτέρω Υπηρεσία.
Η πληρωμή των καυσίμων θα γίνεται σε Ευρώ ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και των
αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού.
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Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με την
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της
υπηρεσίας.
3.Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον
αυτές προβλέπονται από την σύμβαση.
4. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων θα γίνεται μετά την προσωρινή παραλαβή και τη
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τμηματικής παράδοσης και κατόπιν προσκόμισης
του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου πώλησης) που θα εκδίδεται στα στοιχεία
του εκάστοτε φορέα της προμήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα μελέτη της
Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (είδος καυσίμου, ποσότητες κλπ) και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων
των υποχρεώσεων του προμηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εφόσον πληρούνται
οι συνθήκες του προηγουμένου εδαφίου. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από
την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Άρθρο 9
Χορήγηση προκαταβολής
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Άρθρο 10
Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται την ίδια μέρα, μετά την προφορική ή έγγραφη
παραγγελία του Γραφείου Κίνησης της Δ.Ε.Υ.Α.Τ..
Πετρέλαιο (Kίνησης)
Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην οδό Πύλης (ΑΓΡΕΞ) και εναλλακτικά σε
πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε
περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός της πόλης των Τρικάλων).
Πετρέλαιο θέρμανσης
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Βενζίνη (Αμόλυβδη)
Σε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε
περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός της πόλης των Τρικάλων).

Τρίκαλα, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
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Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018»

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

59.885,00 ΕΥΡΩ
(πλέον Φ.Π.Α.)

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

6

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018»

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η µελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίµων και πιο συγκεκριμένα,
(α) πετρελαίου θέρμανσης
(β) πετρελαίου (diesel) κίνησης
(γ) βενζίνης αμόλυβδης
για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών:
Για τις ανάγκες κίνησης των διαφόρων οχημάτων (φορτηγών, μηχανημάτων έργου,
επιβατικών κλπ) και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίµων αυτών
περιγράφονται στον προϋπολογισµό της προμήθειας.
Η προμήθεια προϋπολογισμού 59.885,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους, σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
προμήθειας.
Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με βάση το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό
έκπτωσης (ΠΕ) όπως προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:
ΠΕ=0,0406* ΠΕ_1 + 0,9010 * ΠΕ_2 + 0,0584* ΠΕ_3
όπου
ΠΕ_1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΕ_2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΕ_3: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη αμόλυβδη
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
Τρίκαλα, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
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Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ
&
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΥΣ
2018»

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

59.885,00 ΕΥΡΩ
(πλέον Φ.Π.Α.)

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ
&
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΥΣ
2018»

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Α/Α

ΚΑΥΣΙΜΑ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

3

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνες με αυτές των κρατικών
διυλιστηρίων, όπως ισχύουν σήμερα.
95 RON

Τρίκαλα, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

1

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018»

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

59.885,00 ΕΥΡΩ
(πλέον Φ.Π.Α.)

ΤΕΥΧΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018»

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(ανά έτος)

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Λίτρο

3.000

0,81

2.430,00

2.

Πετρέλαιο Κίνησης

Λίτρο

49.500

1,09

53.955,00

3.

Βενζίνη Αμόλυβδη

Λίτρο

2.800

1,25

3.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

59.885,00

(Στις παραπάνω ενδεικτικές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
Η προμήθεια των καυσίμων θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2018.

ΤΡΙΚΑΛΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΕΥΑΤ

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018»

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

59.885,00 ΕΥΡΩ
(πλέον Φ.Π.Α.)

ΤΕΥΧΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
& ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»
Της επιχείρησης ………………………………………………..……………………, έδρα ……….……………………, οδός………………………………….., αριθμός …….., τηλέφωνο …………..…………….., fax
………………. και e-mail …………………………….
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
A/A
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ
(Μετά την
ΣΥΝΟΛΟ
(ανά έτος)
(Σύμφωνα με τη διακήρυξη)
έκπτωση)
1.
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Λίτρο
%
3.000
2.

Πετρέλαιο Κίνησης

Λίτρο

49.500

%

3.

Βενζίνη Αμόλυβδη

Λίτρο

2.800

%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

( Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
Το ποσοστό έκπτωσης επί τις % ανά λίτρο καυσίμου, υπολογίζεται επί της εκάστοτε νόμιμης διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά είδος υγρού
καυσίμου, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά την ήμερα παράδοσης
του καυσίμου.
Σε περίπτωση που τα υγρά καύσιμα τεθούν σε καθεστώς διατίμησης, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε
φορά, κατά την ημέρα παράδοσης του καυσίμου.
(Τόπος) …………., (Ημερομηνία) ……/..…/…2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

( ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων έτους 2018» συνολικού προϋπολογισμού 59.885,00€, πλέον Φ.Π.Α.)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α) Δεν υπάρχει εις βάρος μου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί μέλος του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Β) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Σημειώνεται
ότι αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (δηλώνονται όλοι οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους έχει υποχρέωση σε καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Γ) α) Τηρώ 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΄. 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 τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις
επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ)Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) Δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του Ν. 4412/2016 η οποία δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) Δεν έχω δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή μου κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
στ) Δεν έχω 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) Δεν έχω 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, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,
η) Δεν επιχειρώ να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου.
Δ) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 305 και 75 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα:
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,

(4)
Ημερομηνία:

20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

