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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα

Διεύθυνση Οικ/κής Οργ/σης & Υπ/ξης
Τμήμα προμηθειών

Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας
αναθέτουσας αρχής
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2313 320542, 2313 320546 fax: 2310 252487
estavridou@3ype.gr
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει του μεγαλύτερου
παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό

Κριτήριο κατακύρωσης

(%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής
πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης.

Ετήσια Προϋπολογισθείσα Αξία χωρίς ΦΠΑ

11.012,99 €

Ετήσια Προϋπολογισθείσα Αξία με ΦΠΑ

13.656,10 €

Κόστος Παράτασης χωρίς ΦΠΑ

11.012,99 €

Κόστος Παράτασης με ΦΠΑ

13.656,10 €

Συνολική Προϋπολογισθείσα Αξία χωρίς ΦΠΑ
22.025,98 €
(Ετήσια Αξία + Κόστος Παράτασης)
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με

27.312,20 €

ΦΠΑ (Ετήσια Αξία + Κόστος Παράτασης)
Ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα παράτασης
Ισχύς Σύμβασης

ενός (1) έτους κατά ποσότητες και προϋπολογισμό
η οποία μπορεί να παραταθεί επιπλέον έως και
έξι (6) μήνες έως την εξάντληση των ποσοτήτων.

Κωδικός NUTS
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Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης

26/01/ 2021 και ώρα 14:30

προσφορών
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

27/01/2021 και ώρα 10:00

Τόπος διενέργειας

Τμήμα προμηθειών 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Κωδικός CPV

CPV 09134100-8 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)
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Άρθρο 1: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συμμετοχής

1.1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης Βενζίνης για τις ανάγκες
των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Νομών Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας Δυτικής
Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί
της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ -CPV 09134100-8 .
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (ενός (1) έτους και ετήσιας παράτασης) ανέρχεται στο ποσό των
13.656,10 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11.012,99 € ήτοι ΦΠΑ:
2.643,11 €).
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα :
ΟΜΑΔΑ Α΄:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - CPV 09134100-8

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ / ΦΟΡΕΑΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

1.809,68 €

2.244,00 €

2

ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

3.729,03 €

4.624,00 €

3

ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

4.388,47 €

5.441,70 €

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1.085,81 €

1.346,40 €

11.012,99 €

13.656,10 €

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα, αλλά σε κάθε
περίπτωση για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά τμήμα.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους κατά
ποσότητες και προϋπολογισμό και με επιπλέον παράταση έξι (6) μηνών έως την εξάντληση των
ποσοτήτων. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

1.2. Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
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1.1.

Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014)
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις

1.2.

Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο
πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 45/9-3-1999).

1.3.

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4.

Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007)

1.5.

Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

1.6.

Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24.

1.7.

Του Ν.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.(Α-112).

1.8.

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ
Α’51/2012)

1.9.

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις»

1.10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
1.11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
1.12. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,

4093/2012 και 4127/2013
1.13. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
1.14. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή

σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις
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1.15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)

«Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
1.17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών
ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.
1.18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
1.19. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
1.20. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.21. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄/28-03-2017) που αφορά τη "Συγκρότηση

Τοπικών Ομάδων Υγείας".
1.22. Τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
1.23. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/13.04.2020) «Μέτρα για την αντιμετώπιση

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις»
1.24. Τον Ν. 4683/2018 (ΦΕΚ 83/Α΄/2018) Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.
2. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται επίσης και από το σύνολο των κάτωθι αποφάσεων:
2.1.
Την υπ΄ αριθμ. 885/12.05.2020 (ΑΔΑ 6Φ2ΣΟΡΕΠ-Γ0Λ) Απόφαση του Διοικητή με την οποία
εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Έτους 2020.
2.2.
Την υπ. αριθμ. 1526/29.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΙΑΟΡΕΠ-6ΔΘ) Απόφαση Διοικητή της 3ης ΥΠΕ: «Έγκριση
από άποψη Σκοπιμότητας για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης, Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης
Βενζίνης για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)
από τον Προγραμματισμό Προμηθειών έτους 2020».
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2.3.
Την υπ΄ αριθμ. 2798/24.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΣΝΧΟΡΕΠ-269) απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ.
Ματαίωσης και Επαναπροκήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης
και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), με αρ.
Διακήρυξης 23/2020 ως προς τα τμήματα όπου δεν κατατέθηκαν προσφορές.
2.4.
Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38631/04.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΨ2ΠΟΡΕΠ-Μ01) Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης
Πολυετούς Υποχρέωσης και 38633/04.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΒΗ3ΟΡΕΠ-Π09) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Καυσίμων για την κάλυψη αναγκών των ΠΦΥ αρμοδιότητας
της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27.01.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Τμήμα Προμηθειών του
Κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (7ος όροφος, Ανελκυστήρας Β΄).

1.3. Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στη διεύθυνση URL: http://www.promitheus.gov.gr
Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση URL:
http://www.3ype.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).
Η προκήρυξη έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:
•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Άρθρο 2.
1.

Δικαίωμα Συμμετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που ασκούν εµπορική ή
βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του διαγωνισµού τα οποία είναι
εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες
που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή
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πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2.

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε
περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα υπηρεσία ανατεθεί σε ένωση προσώπων, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της
Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

3.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 3.

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
3.1.

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

α)

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

β)

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,

γ)

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
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ε)

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
3.3. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ.
Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 περ. α & β του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.

Άρθρο 4.

Αποδεικτικά Μέσα

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.
3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α)

απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
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φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
β)

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
[ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα]. Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να
δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος V της παρούσας τους ασφαλιστικούς φορείς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και να
προσκομίσει, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας (Υπεύθυνη
δήλωση Α’ μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού). Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας:
-

αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης,

-

αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

-

σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.

γ)

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, όπως ορίζεται από την παράγραφο 12 του άρθρου 80
του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/01.04.2019).

δ)

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα (Παράρτημα V – υπεύθυνη δήλωση Α’ μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

ε)

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης.

Ειδικότερα, τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 3.1 της παρούσης (παράγραφος 1 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016), την παράγραφο 3.2. της παρούσης (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
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β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 3.2. της παρούσης (παράγραφο 2 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών»
δ) Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή του.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Στις
περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Επιπλέον, για όσους οικονομικούς φορείς δεν υπάρχει δυνατότητα της έγκαιρης έκδοσης και
προσκόμισης των ανωτέρω αποδεικτικών μέσων δύναται να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση
βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/13.04.2020)
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» όπου αναφέρεται: «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος
της παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης
Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων
υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε
αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α ́ 167), που προβλέπεται στο εικοστό
έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η
σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει
κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης»
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Άρθρο 5.

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Άρθρο 6.

6.1.

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του αντικειμένου του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος θα
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους ένστασης κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
6.2.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (Αριστοτέλους 16, 54623, Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος (Α΄
Ανελκυστήρας) και στη συνέχεια παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών της Υπηρεσίας (7ος όροφος, Β΄
Ανελκυστήρας) στην αρμόδια υπάλληλο Σταυρίδου Ειρήνη (τηλ. 2313 320546, φαξ 2310 252487).
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, μέσα σε καλά
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α.

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

β.

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό

γ

Ο αριθμός της διακήρυξης: 23/2020

δ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
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ε.

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα: διεύθυνση, ταχ. κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ και
email.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται με την πρωτοκόλληση του φακέλου προσφοράς από
αρμόδιο υπάλληλο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στην
Υπηρεσία και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα κατάθεσης δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται και παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές.
6.3.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του παραρτήματος
Ι, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως
άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο τα ακόλουθα:
α)

έναν κλειστό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο), σε χωριστούς
φακέλους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

β)

έναν κλειστό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται,
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο), η οικονομική προσφορά του οικονομικού
φορέα.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε
περίπτωση, που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Από τον προσφέροντα δηλώνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες

3η ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 31/2020

Σελίδα 15 από 48

20PROC007951758 2020-12-29
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
1)

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσής (ΤΕΥΔ)
διατίθεται με τη μορφή .xml και .pdf, ως ανεξάρτητο παράρτημα, από το τεύχος διακήρυξης με την
προϋπόθεση ότι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint, στη διαδικτυακή πύλη
«http://www.promitheus.gov.gr» οι υποψήφιοι συμμετέχοντες οφείλουν να το συμπληρώσουν, να το
υπογράψουν και να το υποβάλλουν. Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε
στο «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας διαδικτυακής πύλης
καθώς και στο Παράρτημα VI – Οδηγίες Σύνταξης ΤΕΥΔ της παρούσας.
Οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τα πεδία του τυποποιηµένου αυτού
εντύπου ως κάτωθι: • Μέρος II: Α, Β, Γ, ∆ • Μέρος III: Α, Β, Γ • Μέρος IV: α • Μέρος VI
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), μπορεί να είναι έως δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσής (ΤΕΥΔ),
το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 3 της

παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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2)

Πλήρης αναλυτική τεχνική περιγραφή για κάθε είδος για το οποίο κατατίθεται προσφορά. H τεχνική
προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές. που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

3)

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο
εκπρόσωπο, με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα V (Υπεύθυνη Δήλωση Β’
συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).

4)

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με
σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος
Ι (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση και όρους της
διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών προδιαγραφών, κτλ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις
επεξηγήσεις στο Παράρτημα ΙΙ.

5)

Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμή. Το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς
οικονομικά στοιχεία (να μην αναγράφονται τιμές) δεν θα πρέπει να έχει καμία διαφοροποίηση επί
του κειμένου με αυτό της πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν τα στοιχεία, που συνθέτουν την
προσφορά τους (φύλλο συμμόρφωσης, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π.), να κατατεθούν
σαρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου. Όταν υπάρχουν διαφοροποιήσεις
μεταξύ των έντυπων και των ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε
έντυπη μορφή.

6.4.

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου
παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής
πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.) ως
εξής:
•

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, για παράδοση και εγκατάσταση του υλικού ή της παρεχόμενης προμήθειας στον
τόπο και με τον τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α. στο οποίο
υπάγατε το είδος, ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
•

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

•

Σε περιπτώσεις ειδών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής
προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει
η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα είδη έχουν προσφερθεί δωρεάν.

•

Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να ξεπερνά
τον επιμέρους προϋπολογισμό του σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

•

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της
σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και
οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα
προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την
αποπληρωμή τους.

• Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της σύμβασης και δ) η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Άρθρο 7.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα
(90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
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οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
Άρθρο 8.

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. Ειδικότερα:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην
ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της
στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από
το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω
στάδια α και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των
ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

Άρθρο 9.

Πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
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στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Άρθρο 10. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης της ένστασης και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος
άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που
δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε διαγωνιστική διαδικασία υποχρεούται να προσκομίσει την
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που θα καλύπτει ποσό ίσο με το 5% επί της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση περιλαμβάνει την εμπρόθεσμη παράδοση, την
ορθή εκτέλεση των εργασιών, την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και την ορθή λειτουργία του
εξοπλισμού.
Μετά την οριστική παραλαβή του υλικού αρχίζει η περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η ελάχιστη
διάρκεια της εγγύησης ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο
Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του
διαγωνισμού, τα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό
έγγραφο που έχει προσκομίσει. Η εγγύηση καλύπτει όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/και
ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού προς τα συμφωνηθέντα. Σε όλες
τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Προμηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση
της Αναθέτουσας Αρχής να αποκαθιστά τη βλάβη, δυσλειτουργία ή/ και ασυμφωνία των λειτουργικών και
τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόμη και με μερική ή ολική αντικατάσταση αυτού. Στην εγγύηση
καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της αμοιβής
των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού. Το σύνολο της
σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Προμηθευτή. Η αποκατάσταση βλαβών θα πραγματοποιείται στον χώρο
που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός και αν δεν είναι δυνατό, η μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τους
χώρους της εταιρείας για την αποκατάσταση της βλάβης θα υλοποιείται χωρίς επιπλέον χρέωση.
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Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης.
Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί
του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν
ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν
τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Άρθρο 11. Ενστάσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει ένσταση κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση ένστασης
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 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 υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του
διαγωνισμού. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Το ποσοστό του
παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής

3η ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 31/2020

Σελίδα 23 από 48

20PROC007951758 2020-12-29
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 12. Χρόνος ισχύος της σύμβασης
Η σύμβαση με τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την ανάρτηση της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ με μονομερές δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους κατά ποσότητες και προϋπολογισμό και με
επιπλέον παράταση έξι (6) μηνών έως την εξάντληση των ποσοτήτων.

Άρθρο 13. Πληρωμή
Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται τμηματικά με έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την
εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής, εντός προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4 , άρθρου 200 ν.4412/16) καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
1.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
2. Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του φορέα.
3. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
5. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον
έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία.
Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με
τις ακόλουθες κρατήσεις:

3η ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 31/2020

Σελίδα 24 από 48

20PROC007951758 2020-12-29
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρθρο 350, παρ.3 του Ν.4412/2016)
γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του
ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
Αναθέτουσα Αρχή, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών (παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ΄
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.
4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει).
(Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων η αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες
διατάξεις).
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραμένουν σταθερά
και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της
προμήθειας.

Άρθρο 14. Κυρώσεις κατά του Αναδόχου
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
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Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το
πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 15. Ανωτέρα Βία
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός
απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη
μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να
προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20)
ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας
βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαντήσει
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας
αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή
του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.
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Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του αναδόχου
και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν
λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 16. Λοιποί Όροι
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να
εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς προηγούμενη έγκριση της
Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν
αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη
του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή και γ) οι
διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

Άρθρο 17. Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιοι
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον
απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν,
ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο
ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής αποφασίζει οριστικά
εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον
ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η Διοίκηση
της Αναθέτουσας Αρχής δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα
υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής τότε
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα
ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις (Ν.4412/2016). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων
δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
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Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση
της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ακολουθούν Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I “TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II “ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: “ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ”

Ο Διοικητής

Δρ Παναγιώτης Μπογιατζίδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - CPV 09134100-8

Α/Α
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1

ΝΟΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΦΟΡΕΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

2.000

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

4.000

ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

4.800

ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1.200

2
3

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Α΄

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ
ΓΙΑ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

12.000

50

50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΝΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

6.000

1.809,68 €

2.244,00 €

3.729,03

4.624,00 €

4.388,47 €

5.441,70 €

1.085,81 €

1.346,40 €

11.012,99 €

13.656,10 €

6.050

12.050

Στον πίνακα αναλύονται οι ζητούμενες ποσότητες και η εκτιμώμενη αξία της δαπάνης ανά τμήμα. Οι
προσφορές οφείλουν να πραγματοποιούνται στην συνολική ποσότητα ανά τμήμα της ομάδας.
Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών της
Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την κατανάλωση κατά τα προηγούμενα έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν
επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. Ως τιμή
μονάδας χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή σε πανελλαδική βάση του Παρατηρητηρίου Τιμών του
Εβδομαδιαίου Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή της 6ης Νοεμβρίου 2020 (Αρ.Πρωτ.119215/10.11.2020), ήτοι 1,122 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - CPV 09134100-8
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Όπως των κρατικών διυλιστηρίων

Στην κατακύρωση των αναφερόμενων ομάδων θα ληφθεί υπόψη η χιλιομετρική απόσταση από το
Κέντρο Υγείας ενώ εάν υπάρξουν ισότιμες προσφορές θα γίνει αποδεκτή η προσφορά που βρίσκεται
πλησιέστερα του Κέντρου Υγείας.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα προς προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα σώματα και
προσμίξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και τις σχετικές Αγορανομικές
διατάξεις. Ειδικότερα:
1. Πετρέλαιο κίνησης Diesel, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. 514/2004/06 (ΦΕΚ
1490 Β/9-10-2006) : Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) απόφαση Υπουργών Οικονομικών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών αλλαγών και σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Προστασίας του Πολίτη με αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας,
στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , όπως : Αριθμός Κετανίων ελαχ. 51, Δείκτης Κετανίου ελαχ. 46, μέγιστη
περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg. Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμείξεις όπως
νερό και πετρέλαιο θέρμανσης.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β'/2017).
2. Η μεταφορά των καυσίμων στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία θα γίνεται με μεταφορικά
μέσα του προμηθευτή σε εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης.
3. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία τις
απαιτούμενες ποσότητες εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του με
τηλεομοιοτυπία (εκτός εξαιρετικής περίπτωσης ακραίων καιρικών συνθηκών). Ο προμηθευτής
υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών
και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 1
ημέρα νωρίτερα εφόσον πρόκειται για παράδοση πέραν των 24 ωρών, διαφορετικά 2 ώρες νωρίτερα
εφόσον η παράδοση πραγματοποιείται κατά την ίδια ημέρα της παραγγελίας. Σε περίπτωση που το είδος
της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει μέχρι τις
10.00 π.μ. της επόμενης της παραγγελίας ημέρα, τη Μονάδα ώστε να μη φέρει ευθύνη από τη μη
προσκόμισή του. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει
ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίζει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα τότε η 3η ΥΠΕ
Μακεδονίας έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο
σε βάρος του προμηθευτή.
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4. Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση
να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων.
5. Το πετρέλαιο κίνησης (στην περίπτωση που αφορά γεννήτρια ή καυστήρα ζεστού νερού) θα
παραδίδεται στις δεξαμενές των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων ενώπιον τριμελούς
επιτροπής που θα οριστεί από τον Διοικητή της 3ης Υ.Πε.
6. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των καυσίμων παρουσία του προμηθευτή διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος με τρόπο που θα επιλεγεί από την εκάστοτε επιτροπή παραλαβής. Η τριμελής επιτροπή
παραλαβής θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει επιτόπια λήψη δείγματος για αποστολή και έλεγχο
ποιότητας στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Το δείγμα θα λαμβάνεται παρουσία του προμηθευτή σε ειδικό
δοχείο δειγματοληψίας, διαθέσιμο από τον προμηθευτή σε κάθε παράδοση, στο οποίο επί τόπου θα
διοχετευθεί δείγμα του καυσίμου και η σφράγιση του θα γίνεται με ειδική μολυβδοσφραγίδα καυσίμου,
ενώ θα αναγράφεται σε αυτό η ημερομηνία παραλαβής, η ποσότητα και ο προμηθευτής. Το σχετικό θα
υπογράφεται από τον προμηθευτή και την τριμελή επιτροπή. Η σχετική διαδικασία θα βαρύνει τον
προμηθευτή.
7. Κατά την παραλαβή των καυσίμων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, εφόσον του ζητηθεί, να
επιδείξει στην επιτροπή παραλαβής τα επικαιροποιημένα έγγραφα ογκομέτρησης δεξαμενής του
βυτιοφόρου με το οποίο θα μεταφέρει το καύσιμο που θα παραδοθεί καθώς και τα νομιμοποιητικά
έγγραφα του οχήματος μεταφοράς. Το βυτιοφόρο του χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο
σύστημα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων
8. Ο εφοδιασμός των ασθενοφόρων, κινητών μονάδων και οχημάτων, θα γίνεται εντός των γεωγραφικών
ορίων του Δήμου, με ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την
αναθέτουσα αρχή, από τον προμηθευτή, με το ειδικό δελτίο κίνησης που διαθέτει το κάθε όχημα και το
οποίο θα υπογράφεται από τον οδηγό και τον προμηθευτή για τα λίτρα που χορηγηθήκαν στο όχημα.
Για το λόγο αυτό, επί ποινή αποκλεισμού, ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον
πρατήριο εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου του Φορέα για τον οποία υποβάλλει προσφορά.
9. Η παράδοση - παραλαβή του καυσίμου γενικά θα στηρίζεται στην αγορανομική διάταξη 7/2009
(ΦΕΚ1388/Β'13-7-09 που ισχύει από 13-7-09) κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής
παραλαβής.
10. Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να πληρούν
απόλυτα τις Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών
Αγορανομικών Διατάξεων κατά περίπτωση.
11. Η μεταφορά και παράδοση του πετρελαίου κίνησης (στην περίπτωση που αφορά γεννήτρια ή
καυστήρα ζεστού νερού) σε κάθε Μονάδα πρέπει να γίνεται με όχημα κατάλληλης ολικής μεταφορικής
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ικανότητας, ώστε να λαμβάνεται υπ’ όψιν η θέση και της δυνατότητα πρόσβασης στο καυστήρα και τη
δεξαμενή αποθήκευσής του καυσίμου της.

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ
Τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιασμό θα πρέπει να αποτελούν νόμιμα φορολογικά
στοιχεία.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ
Αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου θα παραδίδεται Δελτίο Αποστολής/τιμολόγιο, επί του οποίου
κατά τη λήξη της παράδοσης θα πρέπει να τυπώνεται από τον μετρητή του βυτιοφόρου η παραδοτέα
ποσότητα καυσίμου. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων του να επισυνάπτει, το
δελτίο αποστολής και τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον συγκεκριμένο τόπο παράδοσης, κατά την ημέρα
παράδοσης του είδους.
Επί του δελτίου Αποστολής/τιμολογίου εκτός των άλλων, θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
Α. ημερομηνία συναλλαγής
Β. μονάδα μέτρησης
Γ. είδος του καυσίμου
Δ. ποσότητα του καυσίμου
Ε. τιμή μονάδος
Στ. τελικό καθαρό ποσό του παραστατικού
Ζ. Φ.Π.Α.
Η. ονοματεπώνυμο οδηγού οχήματος
Θ. υπογραφή οδηγού
Σε περίπτωση που κατά την παράδοση ο προμηθευτής εκδίδει μόνο Δελτίο Αποστολής και εκ των υστέρων
το σχετικό τιμολόγιο, τότε θα παραλείπονται τα στοιχεία με αρ. στ και ζ. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να
αναφέρονται απαραίτητα τα σχετικά Δελτία Αποστολής βάσει των οποίων έχει εκδοθεί.
Η 3η Υ.Πε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει για έλεγχο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δείγματα στο
Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η συμμόρφωση με τις
απαιτούμενες κατά το νόμο τεχνικές προδιαγραφές. Τα τυχόν έξοδα της δειγματοληψίας, αποστολής
δείγματος και αναλύσεων του Γ.Χ.Κ. θα βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Οι συμμετέχοντες στην τεχνική προσφορά επί ποινή απόρριψης θα καταθέσουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
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Α) Τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3054/2002.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα προς την 3η ΥΠΕ, στην οποία να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα
από την οποία θα προμηθεύεται τα προσφερόμενα καύσιμα, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Στην περίπτωση των οικονομικών φορέων που ζητείται πετρέλαιο κίνησης για τη λειτουργία γεννητριών
απαιτούνται τα επιπλέον δικαιολογητικά:
Γ) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας των βυτιοφόρων. Οι προμηθευτές θα πρέπει να
διαθέτουν δικό τους βυτιοφόρο για τη μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης ή να εκμισθώνουν ΔΧ
βυτιοφόρο. Διαφορετικά μπορούν να πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο αν προέρχεται από δεξαμενή
του πρατηρίου τους.
Δ) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων των βυτιοφόρων.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά Γ) και Δ) θα είναι ταξινομημένα κατά όχημα. Προσφορά χωρίς τις ανωτέρω
δηλώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3η ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 31/2020

Σελίδα 33 από 48

20PROC007951758 2020-12-29
Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Αναλυτικού Φύλλου Συμμόρφωσης

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές
παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική
Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.

α/α

Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή

Απάντηση

Παραπομπή Τεκμηρίωσης

1
2
…

Ημερομηνία

Ο/Η δηλών/ούσα

[υπογραφή]

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
Σημειώσεις/επεξηγήσεις:
α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,
β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το
οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,
γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης
της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,
δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην
υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά
την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.
ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.
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Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Ονομασία Τράπεζας: ……………………..
Κατάστημα: …………………….
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………

Προς: ………………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …………...…… ΕΥΡΩ ………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ………… (και ολογράφως)………………….…………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται
η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας …………………………..……………. με Α.Φ.Μ………..……………… Δ/νση
……………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης με
αριθμό ………………..., που υπέγραψε μαζί σας …………………………………………………………………………………. και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την
επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Παράρτημα ΙV – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. …………..
Προμήθειας Καυσίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την …………………….. του έτους 20…, ημέρα ………………………… οι πιο κάτω
συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, επί της οδού Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, έχει αριθμό φορολογικού
μητρώου 99122114, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από τον κ. …………………………., Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και η οποία στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………………………………………….., που εδρεύει στη διεύθυνση
………………………………………….., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ……………………….. υπάγεται στη ΔΟY
………………………. εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………………………………………………………. σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ. Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο
Προμηθευτής».
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Έχοντας υπόψη:
Α)

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Β)

Την υπ’ αριθ. 31/2020 διακήρυξη.

Γ)

Την υπ΄αριθμ. ……….. προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου.

Δ)

Την υπ' αριθ. ……………………………. κατακυρωτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης
της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε
Προμηθευτής, για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης.

Ε)

Την υπ΄αριθμ. ………………………………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ……………..

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο

της

παρούσας

σύμβασης

αποτελεί

η

Προμήθεια

Υγρών

Καυσίμων

……………………………………………………., αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας όπως αυτά περιγράφονται
στους όρους και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμ. 31/2020 Διακήρυξης του Συνοπτικού
Διαγωνισμού, συνολικής κατακυρωθείσας δαπάνης ……………………..€, η οποία αναλυτικά έχει ως
ακολούθως:
Α/Α
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

M.M.

1

Λίτρα

2

Λίτρα

Ποσότητα

Ποσοστό Έκπτωσης (%)

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους κατά
ποσότητες και προϋπολογισμό η οποία μπορεί να παραταθεί επιπλέον έως και έξι (6) μήνες έως την
εξάντληση των ποσοτήτων
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ΑΡΘΡΟ 3
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
•

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του καυσίμου πραγματοποιείται με ευθύνη και μέριμνα του

Προμηθευτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 23 /2020 διακήρυξης,
ήτοι εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του με τηλεομοιοτυπία (εκτός
εξαιρετικής περίπτωσης ακραίων καιρικών συνθηκών). Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την
Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 1 ημέρα νωρίτερα εφόσον πρόκειται
για παράδοση πέραν των 24 ωρών, διαφορετικά 2 ώρες νωρίτερα εφόσον η παράδοση πραγματοποιείται
κατά την ίδια ημέρα της παραγγελίας.
•

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
•

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
Η παράδοση του καυσίμου θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με
αρ. 23/2020 Δ/ξης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της προμήθειας των καυσίμων είναι η Κεντρική
Αποθήκη της 3ης ΥΠΕ και οι υπεύθυνοι λειτουργίας κάθε Κέντρου Υγείας σε συνεργασία με τις κατά τόπου
Επιτροπές Παραλαβών. H παραλαβή των ειδών γίνεται από τις κατά τόπου σχετικές επιτροπές παραλαβής.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
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αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΕΙΓΜΑΤΑ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι επιτροπές παραλαβής του κάθε Κέντρου Υγείας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και
να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και της καταλληλότητας του προς προμήθεια
είδους, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του είδους, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το είδος ή τα μέρη αυτού που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται τμηματικά με έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την
εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής, εντός προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου.
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H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4 , άρθρου 200 ν.4412/16) καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
1.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
2. Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του φορέα.
3. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
5. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον
έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία.
Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρθρο 350, παρ.3 του Ν.4412/2016)
γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του
ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
Αναθέτουσα Αρχή, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών ( παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
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επ α
́ υτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.
4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει).
(Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων η αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες
διατάξεις).
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραμένουν σταθερά
και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της
προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # …………………..#
αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος μέχρι …………………….. .
Επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης (Ν.4412/16 άρθρο 72).
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προμηθευτής, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
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του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε
ζημιά που τυχόν θα προκύψει στις Μονάδες Υγείας από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. 08/ 2020 Διακήρυξης.
Άρθρο 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου και Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 3 (Χρόνος παράδοσης), 6 (Απόρριψη
συμβατικών ειδών – αντικατάσταση) της παρούσας, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
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προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση, επιλύεται με την
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία αυτή εκτελείται, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση
της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο
205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
σύμβαση.
Πέραν των συνεπειών/κυρώσεων του Ν. 4412/2016, για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της προμήθειας
από τον προμηθευτή, ή για τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της/των παραγγελίας/ων, η 3 η ΥΠΕ
Μακεδονίας διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και
αποθετικής ζημίας.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα συμβατικά είδη στα Κέντρα Υγείας
αρμοδιότητας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο προμηθευτής εγγυάται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης,

το

εθνικό

δίκαιο,

συλλογικές

συμβάσεις

ή

διεθνείς

διατάξεις

περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν
από την παρούσα Σύμβαση και την σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με
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την προμήθεια.
Εφόσον ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 13
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν
αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού και η κατακυρωτική
απόφαση και β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 31/2020
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις,
όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων
δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε δύο (2)
αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ 3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης
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Παράρτημα V – Άλλες Δηλώσεις
Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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)

ΠΡΟΣ(1):

3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 31/2020 και αντικείμενο την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης
και Αμόλυβδης Βενζίνης για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δυτικής Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, με
ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω
ότι:
Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, κατά το

3η ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 18/2020

Σελίδα 45 από 48

20PROC007951758 2020-12-29
οριζόμενα στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας ή έχω με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης –[πλην αυτών που έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί εντός του πλαισίου του άρθρου 46 του ν. 4412/2016]κατά το οριζόμενα στα άρθρα 48 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημοσιάς
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.
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 και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
Δεν έχω επιχειρήσει 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.
Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα μου, για το οποίο μου επιβλήθηκε ποινή
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς,
με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του συμμετέχοντα είναι:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει
να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του
Διαγωνισμού
Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης εφόσον επιλεγούν
Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(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.
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Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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)
ΠΡΟΣ(1):

3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 31/2020 και αντικείμενο την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης
και Αμόλυβδης Βενζίνης για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δυτικής Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, με
ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω
ότι:
•

έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

•

Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

•

ο προσφέρων διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών
συντήρησης.

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(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.
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Παράρτημα VΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(TEΥΔ)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι
μια υπεύθυνη δήλωση που χρησιμοποιείται σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων από
δημόσιους αγοραστές και επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την
οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης
σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη
εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.
Χάρις στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, οι υποβάλλοντες προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη
αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης
στην ΕΕ, κάτι που απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. Από τον
Οκτώβριο του 2018 το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ θα παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Το ΕΣΗΔΗΣ παρέχει την παρούσα δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία (PromitheusESPDint) για αγοραστές,
υποβάλλοντες προσφορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ
σε ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί επιγραμμικά (online), να αποθηκευθεί
ηλεκτρονικά ή/και να τυπωθεί και να αποσταλεί στον αγοραστή μαζί με την υπόλοιπη προσφορά.
Εάν η διαδικασία εκτελείται ηλεκτρονικά, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να
υποβληθεί ηλεκτρονικά. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης
σύμβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, εφόσον οι πληροφορίες παραμένουν ορθές. Οι
υποβάλλοντες προσφορά είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
υπόκεινται σε δίωξη, σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ,
απόκρυψης πληροφοριών ή αδυναμίας προσκόμισης δικαιολογητικών.
Για

την

συμπλήρωσή

του

παρακαλούμε

να

συνδεθείτε

στην

παρακάτω

διεύθυνση

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start ως οικονομικός φορέας και αφού επιλέξετε την ανάγνωση
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ να τηλεφορτώσετε το αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας το έγγραφο ΤΕΥΔ της
αναφερόμενης διακήρυξης.
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