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Πειραιάς, 2 Μαρτίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 8784/128

Ο ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δηµόσιο
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια
καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων, θέρµανση και
φωτισµό έτους 2015-2016 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του
∆ήµου µας, συνολικού προϋπολογισµού 1.029.473,90 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε
τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), του Π.∆. 60/07 και της
Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Τα προς προµήθεια είδη (περιγραφή, ποσότητα, προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ), είναι:
1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (23.500 lt, 25.380 €)
2) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η (57.000 lt, 82.650 €)
3) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (730.000 lt, 905.200 €)
4) NuTO H 46 (208 lt, 572 €)
5) ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ∆ΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (350 lt, 1.207,50 €)
6) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝ/ΡΑ SAE I5W-50 SUPER (208 lt, 1.830,40 €)
7) ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W-90 (416 lt, 1.830,40 €)
8) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡ/ΡΑ SAE 10W-40 VDS-3 full συνθετικό (208 lt, 1.497,60 €)
9) ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (6 lt, 66 €)
10) Adblue ενισχυτικό καυσίµου (3.000 lt, 3.000 €)
ΠΑΡΑΦΛΟΥ
ΣΕ
ΑΡΑΙΩΣΗ
50%,ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
50%
ΑΠΟ
11)
ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (2.080 lt, 6.240 €)
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
• Ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφηµερίδα Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων: 27/2/2015
• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:
3/3/2015
• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/4/2015, ώρα 08:00 π.µ.
• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/4/2015, ώρα
23:00 µ.µ
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί ή νοµικά
πρόσωπα ή συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών που ασκούν εµπορία των υπό
προµήθεια ειδών.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
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Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για
όλα τα είδη ή για οποιοδήποτε είδος ξεχωριστά, προσφέροντας τη συνολική
ποσότητα για κάθε είδος.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας
(χωρίς το Φ.Π.Α.) του είδους ή των ειδών για τα οποία µετέχει ο διαγωνιζόµενος και
βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, συντεταγµένης κατά τα οριζόµενα
στη διακήρυξη και στον Νόµο. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί 180
τουλάχιστον ηµέρες, από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών.
Προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Οικονοµικής Επιτροπής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ.: 2132022340-5). Τα
τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής, από το
δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου: www.piraeus.gov.gr καθώς και από την
επίσηµη πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ και στον Τύπο. Τα έξοδα
δηµοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
και µε ειδική εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΡΟΣ
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Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για
την κίνηση µεταφορικών µέσων, θέρµανσης
και φωτισµού έτους 2015-16,
προϋπολογισµού δαπάνης: 1.029.473,90 €
πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Αρ. πρωτ. 8784/128

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 60/2007
2. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
3. Τον Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)
4. Τον Ν. 3852/2010
5. Τον Ν. 3886/2010
6. Τον Ν. 3548/2007
7. Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)
8. Την Κοινοτική Οδηγία 2004/18/Ε.Κ.
9. Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013
10. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το ΕΠΠ
προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών
σε συνδυασµό µε την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη.
11. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) µε το οποίο κυρώθηκε το
άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012
(Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)
12. Τον Ν. 2362/1995
13. Το Π.∆. 113/2010
14. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες διατάξεις»
15. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) »
16. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
17. Το Ν. 3310/2005 και 3414/2005 για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών των
Α.Ε.
18. Τη µελέτη που συντάχθηκε από τη ∆/νση Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού του
∆ήµου Πειραιά (Τµήµα ∆ιαχ/σης Καυσίµων & Υλικών).
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε
σφραγισµένες προσφορές,
α) για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρµανσης µε το
σύστηµα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε Μ.Χ.Τ
(Μέσης Χονδρικής Τιµής) πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης,
όπως διαµορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιµών υγρών καυσίµων του
ΥΠΑΝ
β) για την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης, µε σύστηµα ποσοστού έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε Μ.Χ.Τ (Μέσης Χονδρικής Τιµής) πώλησης,
κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως διαµορφώνεται από το Παρατηρητήριο
Τιµών υγρών καυσίµων του ΥΠΑΝ.
γ) για την προµήθεια λιπαντικών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή, σύµφωνα µε την µελέτη που έγινε από τη ∆/νση Μηχανολογικού –
Ηλεκτρολογικού, Τµήµα ∆ιαχ/σης Καυσίµων & Υλικών. Ο προϋπολογισµός
της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.029.473,90 € πλέον Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 1ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ.
Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής:
Επωνυµία: ∆ήµος Πειραιά.
ΑΦΜ:090001263
∆ΟΥ:A’ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ιεύθυνση: ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ.:18535
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας και ηµεροµηνίες διαγωνισµού:
• Επωνυµία: ∆ήµος Πειραιά, ΑΦΜ: 090001263, ∆ΟΥ: A’ ΠΕΙΡΑΙΑ,
∆ιεύθυνση: ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Κ.:18535
• ∆ιαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr
• Ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφηµερίδα Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων: 27/2/2015
• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:
3/3/2015
• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/4/2015, ώρα 08:00 π.µ.
• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/4/2015, ώρα
23:00 µ.µ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες
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χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και
το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) »
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Τα στοιχεία της σύµβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι :
Η παρούσα διακήρυξη.
Η συγγραφή υποχρεώσεων.
Η τεχνική περιγραφή .
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Τιµολόγιο.
Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στη θεωρηµένη µελέτη από τη ∆/νση
Μηχ/κου-Ηλεκ/κού ,Τµήµα ∆ιαχείρισης Καυσίµων & Υλικών.
1)
2)
3)
4)
5)

Για τη µελέτη αυτή µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι από την
∆/νση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού -Τµήµα ∆ιαχ/σης Καυσίµων & Υλικών,
Οδός Θηβών 50, τηλ. 2104236118, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ενώ θα παρέχεται
και η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή
υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.piraeus.gov.gr και στον δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
Έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό και συµπληρωµατικές πληροφορίες που
αφορούν στα έγγραφα του διαγωνισµού δίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο. 1β & 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α. 11389/93, από την Αρµόδια Υπηρεσία
του ∆ήµου.
Σχετικά αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των
εγγράφων του διαγωνισµού (διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή
φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των
ερωτηµάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Οι συµπληρωµατικές διευκρινήσεις
πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο 8 (οκτώ) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει
συγκεντρωτικά σε 6 (έξι) ηµέρες, το αργότερο, πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
Ο Προϋπολογισµός της µελέτης προµήθειας, ανέρχεται στο ποσό των ενός
εκατοµµυρίου διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ &
ενενήντα λεπτών (1.266.252,90 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% και θα
βαρύνει τις οικείες πιστώσεις µε Κ.Α 20.6641.01, Κ.Α 20.6643.01, Κ.Α.15.6643.01,
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Κ.Α.35.6644.01 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 και τους οικείους
Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά και
νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες προµηθευτών, που ασκούν εµπορία των υπό προµήθεια
ειδών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά.
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για όλα τα
είδη ή για οποιοδήποτε είδος ξεχωριστά, προσφέροντας τη συνολική ποσότητα
για κάθε είδος.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους
σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους
χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής :
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται
την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις
δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του
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Π.∆. 60/2007 και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
µέσω του Συστήµατος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου
.pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω :
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από
την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον Τύπο έως και την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω
δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής:
Α) Για τους έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας
διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος
των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος.
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει
πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές
Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται
εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των
εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών
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Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης
στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του
συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την
θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην
επιχείρηση.
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 εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.
Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση
Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει
πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να
προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦΕΚ
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ),
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και
των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Ειδικότερα, οι Ο.Ε., Ε.Ε. και
Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό µε τις
τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και
της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από
αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για
τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του
µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού
σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., καθώς και το πρακτικό του ∆.Σ. που να
εγκρίνει την συµµετοχή της εταιρείας στο διαγωνισµό.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρατούντα µέλη
από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν
µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή
κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του
λογαριασµό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος του
διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη
δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαµβάνει
µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε
οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης και της µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των
σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
6.

Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της
29/1/1998 σελ.1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της
31/12/1998 σελ.2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27/11/1995 σελ. 48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγί/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L166 της 28/6/1991
σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν.
2331/1995).
ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
Συγκεκριµένα:
Για τα φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Για τα νοµικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος
του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη
ανάλογη διαδικασία
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου
εκπροσώπου της επιχείρησης.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας.
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των
Ο.Τ.Α..
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- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα &
δραστηριότητα.
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της
υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν
γένει προς το δηµόσιο τοµέα.
- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών
που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
9. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών
τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες
παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες
δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα.
α) Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις
αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας στα οποία θα
αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών.
β) Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις
αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης.
10. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου.
11. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον
συντάσσεται κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές
χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό
προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού
οικονοµικές χρήσεις.
12. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή
αρµόδιας υπηρεσίας που θα βεβαιώνουν την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων
των προϊόντων κατά ISO 9001 κλπ, για όποιο από τα είδη απαιτείται.
13. Βεβαίωση συµµετοχής σε ΣΣΕ∆ (Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης) αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών),
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του Π.∆.
82/2004, για όποιο από τα είδη απαιτείται. Ως προς τα ΑΛΕ (Απόβλητα
Λιπαντικών
Ελαίων)
που
εµπίπτουν
στο
ΣΣΕ∆,
δείτε
εδώ:
http://www.eoan.gr/el/content/11 .
14. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία βεβαιώνεται ότι: α)
Τα φυσικά πρόσωπα, οι εταίροι, οι βασικοί µέτοχοι και τα µέλη των οργάνων
διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των δικαιουµένων που λαµβάνουν µέρος
στο διαγωνισµό δεν εµπίπτουν στις ασυµβίβαστες ιδιότητες των διατάξεων του
άρθρου 2 του Ν 3021/2002.
Β)
1.

Για τους αλλοδαπούς:
Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας
διακήρυξης.

Α∆ΑΜ:15PROC002609077
2.

3.

4.

5.

6.

Α∆Α:75ΑΨΩΞΥ-ΓΟΡ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου
εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν
οι ανωτέρω περιπτώσεις (7) της παραγράφου Α.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου
εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής
τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις.
Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους µέλους.
Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
πληρωµή των φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους
µέλους.

Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν
πρόκειται για ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.
Επιπλέον, για τις Α.Ε. (ηµεδαπές και αλλοδαπές):
1) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει την εταιρεία (Ν. 2190/1920) από
το οποίο να προκύπτει, ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι
ονοµαστικές.
2) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό
των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο
µετόχων της εταιρείας, το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς.
3) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι
φυσικού προσώπου των µετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το
αργότερο 30 εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας.
∆. Για τους συνεταιρισµούς:
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας
διακήρυξης.
2. Τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α, όπου τους αφορούν.
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
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Ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες:
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή
του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα
και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς
µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται
από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
στ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η
ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή
δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Εκτός των προαναφερόµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι
συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν:
1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρει για ποια
είδη µετέχει στο διαγωνισµό.
2) ∆ήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης του προσφερόµενου είδους, το
εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόµενο είδος και τον τόπο
εγκατάστασής του. Ακόµη, αν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα ζητούµενα
είδη σε δικό τους εργοστάσιο, µερικά ή ολικά, θα πρέπει να επισυνάψουν
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του
εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, µε την οποία θα δηλώνεται
ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσής της
στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 18 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Για τα λιπαντικά ο προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει επί ποινή
αποκλεισµού ότι είναι πρωτογενή και όχι ανακυκλωµένα καθώς επίσης και τη
χώρα παραγωγής τους.
ΓΕΝΙΚΑ
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει
να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται
 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή
 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,
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Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά που εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο
αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του
Ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον
αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε
Υ.∆. του Ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν
προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα
επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών .
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει
να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή
δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω
διαδικασία.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : Εγγυήσεις
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του
προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει
για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2%
της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριµένο είδος ή είδη της
µελέτης.
-

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 180 (εκατόν ογδόντα) ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής προσφορών.

-

Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται
στο ∆ήµο Πειραιά, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την
πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.

-

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

-

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται
να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης εγγύηση καλής
εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε) επί τοις εκατό (%) της συµβατικής αξίας
του είδους ή των ειδών που προσφέρει, χωρίς τον Φ.Π.Α.

-

Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που
ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93).

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26
του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93)
ΑΡΘΡΟ 9ο : Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-
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102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07
και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ
185 Β’/23-3-1993).
Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά σε µορφή αρχείου .pdf
σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-52013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή)
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς .
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Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος
και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του).
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή).
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα προσφοράς του συστήµατος οι συµµετέχοντες θα
συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο δεκαδικά ψηφία (αριθµό),
που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν
από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο
υπό προµήθεια είδος.
Τιµή Αναφοράς για το πετρέλαιο θέρµανσης (ανά λίτρο) : 1,08 €
Τιµή Αναφοράς για το πετρέλαιο κίνησης (ανά λίτρο): 1,24 €
Παράδειγµα:
Έστω ότι ο συµµετέχων προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται
από τη διακήρυξη) 10% για το πετρέλαιο κίνησης.
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, θα
συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς, την τιµή που προκύπτει µετά την αφαίρεση του
ποσοστού έκπτωσης, ήτοι:
1,24 – (1,24Χ0,10)=1,12 €
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Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης,
έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του,
επιπλέον συµπληρωµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο, το συνηµµένο στην
παρούσα έντυπο οικονοµικής προσφοράς , σε µορφή .pdf
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση
προσφορών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:30 µ., µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 11Ο : Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος,
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων
και υποφακέλων των προσφορών.
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Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών .
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού δύναται να απευθύνει αιτήµατα στους
συµµετέχοντες - χρήστες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι συµµετέχοντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά
περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 20 της ΥΑ
11389/1993/ΦΕΚ Β’185 (ΕΚΠΟΤΑ).
Οι τιµές της προσφοράς αλλά και της τιµολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ όπως αυτή
ορίζεται στην µελέτη της υπηρεσίας του ∆ήµου.
Οι προσφερόµενες τιµές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιµές του ενδεικτικού
προϋπολογισµού της µελέτης της υπηρεσίας του ∆ήµου ανά είδος.
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασµούς
και εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου και ∆ήµων κατά τις κείµενες διατάξεις ισχύουσες
την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας.
Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα
εκατόν πενήντα (150) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ

13ο: Χρόνος παράδοσης .

Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης έως τη συµπλήρωση ενός έτους. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να
παρατείνει µονοµερώς την σύµβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού
ανάλογα µε τις ανάγκες και µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη ετών 2016-2017.
Ρυθµοί παράδοσης: H παράδοση θα γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η υπηρεσία θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προµηθευτή µε fax ή
τηλεφωνικά.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία την εποµένη ηµέρα από
την έγγραφη ειδοποίηση. Για κάθε µέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 100€ ανά
είδος παραγγελίας. Μετά από τριάντα ηµέρες συνεχούς υπέρβασης ο προµηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις δεξαµενές των δηµοτικών
καταστηµάτων που θα υποδεικνύονται από τις ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες. Ο
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εφοδιασµός µε τη βενζίνη θα γίνεται στα πρατήρια καυσίµων (βενζινάδικα) του
µειοδότη τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου Πειραιά. Τα
λιπαντικά θα παραδίδονται στο αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου. Το πετρέλαιο κίνησης θα
παραδίδεται στις δεξαµενές του ∆ήµου στο Αµαξοστάσιο της οδού Ρετσίνας 45-47. Η
βενζίνη κίνησης που αφορά την εξυπηρέτηση της Υπηρεσίας Πρασίνου που
χρεώνεται στον Κ.Α. 35.6644.01 θα παραδίδεται από τον προµηθευτή σε δοχεία στις
εγκαταστάσεις του προµηθευτή µετά από επίδοση Υπηρεσιακού Σηµειώµατος από
την ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής καθυστερεί να προσκοµίσει τα είδη ή προσκοµίζει
µικρότερη ποσότητα, θα υφίσταται τις κυρώσεις του άρθρου 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και αρχίζει από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης εκτέλεσης του αντικειµένου µπορεί να δοθεί
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του
αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Τρόπος Πληρωµής.
Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα. Μετά το Οριστικό Τµηµατικό
Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών και εφ’ όσον δεν παρατηρηθεί καµία διαφορά
από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100% του αντίστοιχου συµβατικού
τιµήµατος.
Για την πληρωµή τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4152/13.
ΑΡΘΡΟ

15ο : Αξιολόγηση των προσφορών – Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης
προσφοράς,
Λαµβάνονται υπ’ όψη :
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της ∆ιακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή
παρεµφερές υλικό.
•

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφ’
όσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του
κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς
τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.

•

Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει ανά είδος. Η κατακύρωση γίνεται µε
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η οποία διατηρεί το δικαίωµα
περί κατακύρωσης ή µη.

•

Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει την σχετική σύµβαση
σε προθεσµία εντός δέκα ( 10 ) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, της
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έγκρισης του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Τιµές.
Οι τιµές καυσίµων θα αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τη µέση χονδρική
τιµή (Μ.Χ.Τ.) εφαρµοζόµενης επ΄ αυτής της έκπτωσης που έχει δοθεί από τον
ανάδοχο, έτσι όπως διαµορφώνονται για έκαστο είδος σύµφωνα µε τις τιµές του
Παρατηρητηρίου Τιµών υγρών καυσίµων του ΥΠΑΝ. Οι ποσότητες που θα
παραληφθούν θα ανταποκρίνονται µέχρι της εξαντλήσεως του συνολικού ποσού κάθε
είδους καυσίµου. Η πληρωµή των καυσίµων θα γίνεται µε έκδοση ενταλµάτων.
∆εν επιτρέπεται αναπροσαρµογή της τιµής των καυσίµων για όλη τη διάρκεια
της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ

17ο : Ενστάσεις.

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της
νοµιµότητας
διενέργειας του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλονται ηλεκτρονικά
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
Προδικαστική προσφυγή, υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.
3886/2010 και στην Κοινοτική Οδηγία 2007/66/ΕΚ.
Η Οικονοµική Επιτροπή απαντά αιτιολογηµένα εντός 15 ηµερών από την
άσκηση της προσφυγής ή µπορεί να παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, οπότε
τεκµαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος µετά από ρητή ή
σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν.
3886/2010.
Όλα τα παραπάνω ένδικα µέσα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος του
ΕΣΗ∆ΗΣ, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου pdf. το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή. Μετά την υποβολή των ενστάσεων – προσφυγών, η
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµοδίων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της, µέσω του οποίου οι οικονοµικοί φορείς
ενηµερώνονται για την αποδοχή ή µη των ενστάσεων – προσφυγών τους.
ΑΡΘΡΟ

18ο : ∆είγµατα-∆ειγµατοληψία-Εργαστηριακές Εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο ∆ήµος θα µπορεί ανά πάσα στιγµή να
αποστέλλει δείγµατα των ειδών (που θα παραλαµβάνονται εις διπλούν και θα
σφραγίζονται παρουσία του προµηθευτή από τα µέλη της επιτροπής παραλαβής του
∆ήµου) στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ώστε να διαπιστώνεται η συµφωνία ή µη
των προδιαγραφών των προσφεροµένων ειδών µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές της
µελέτης. Την παράδοση του πετρελαίου θα ακολουθεί ογκοµέτρηση, σύµφωνα µε τη
θερµοκρασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση της παραπάνω
ασυµφωνίας προδιαγραφών ή ανάµιξης του πετρελαίου µε άλλα συστατικά ή υλικά
πάσης φύσεως, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει την
παραδοθείσα ποσότητα µε άλλη, σύµφωνη και κατάλληλη µε τις προδιαγραφές της
µελέτης καθώς και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµιά, που τυχόν έχει προκληθεί
από την παραπάνω αιτία.
Όταν η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα ή την
κατηγορία ή την προέλευση των παραδιδόµενων ειδών από τον προµηθευτή και σε
περίπτωση που αυτός αµφισβητεί την ορθότητα της απόψεως της, τότε η Επιτροπή
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είναι υποχρεωµένη να πάρει αντιπροσωπευτικό δείγµα και να το στείλει απ’ ευθείας
στα αρµόδια εργαστήρια για εξέταση και γνωµάτευση.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγµάτων και η αποστολή τους στα
αρµόδια εργαστήρια, διενεργούνται όποτε αυτό κριθεί σκόπιµο ή σε κάθε
περίπτωση αµφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση των ειδών µε ευθύνη
της Επιτροπής Παραλαβής.
1. Όταν διενεργείται δειγµατοληψία, κατά την παραλαβή του είδους είναι απαραίτητη
η παρουσία του προµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Σε περίπτωση που ο
προµηθευτής ή ο εκπρόσωπος του δεν παρευρεθεί ή αρνείται να υπογράψει το
σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας, η Επιτροπή σηµειώνει την απουσία ή την
άρνηση και διενεργεί κανονικά την δειγµατοληψία. Σηµειώνεται ότι εάν ζητηθεί
παραδίνεται και στον προµηθευτή όµοιο δείγµα, επίσηµα σφραγισµένο, το οποίο
καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας.
2. Η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα να λαµβάνει και να αποστέλλει
δείγµατα του είδους στις αρµόδιες υπηρεσίες για εξέταση και πραγµατογνωµοσύνη,
όποτε το κρίνει σκόπιµο µε έξοδα του προµηθευτή. Την αποστολή του δείγµατος
δικαιούται να συνοδεύει και ο προµηθευτής ή εκπρόσωπός του, αν το ζητήσει
εγγράφως µε σηµείωση στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας.
Τα έξοδα δειγµατοληψίας και πραγµατογνωµοσύνης θα βαρύνουν πάντοτε και
κάθε φορά τον προµηθευτή.
Μετά την ολοκλήρωση της κάθε τµηµατικής παράδοσης και όταν διαπιστωθεί (µετά
την Έκθεση Εξέτασης των δειγµάτων από τους αρµόδιους φορείς) από την επιτροπή
παραλαβής, ότι τα παραδιδόµενα είδη είναι σύµφωνα µε κάθε όρο της σύµβασης, θα
συντάσσεται Οριστικό Τµηµατικό Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών στο οποίο θα
εµπεριέχονται οι φράσεις :
Ότι για την συγκεκριµένη προµήθεια εκπληρώθηκαν όλοι οι όροι της
1.
σύµβασης και
2.
Τα παραληφθέντα είδη πληρούν τους όρους της σύµβασης.
Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα
παραλαµβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή για
αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το
ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η αξία του θα εκπίπτει από την εγγυητική
επιστολή.
ΑΡΘΡΟ 19ο : Εξαγωγικές Επιδοτήσεις.
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική
τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος ή ότι το
προαναφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών µέτρων της χώρας προέλευσης του
προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.
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ΑΡΘΡΟ 20ο :Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση
συµβατικών υλικών.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και αρχίζει από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας
υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το είδος παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου επιβάλλεται στον προµηθευτή εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις (άρθρο
27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½
του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α χρόνου παράτασης,
2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν
κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας,
θεωρείται ολόκληρη µέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της
συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας διαγωνισµού σε βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για
εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από
την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην
περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα του
µαταιώνονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσηςπαράδοσης ή αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν
ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 210 : Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε
για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο
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ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο
27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύµβαση, όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση
ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της
11389/93 Υπουργικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 220 :∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή.
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα, χαρτόσηµα και τυχόν
έξοδα ελέγχου, καθώς και κρατήσεις α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., β) 0,30% υπέρ του
Ταµείου Αρωγής των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, γ) 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, δ) Φόρος Εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον
προµηθευτή τιµή. Οι κρατήσεις µε τα στοιχεία α’,β’ και γ΄ υπόκεινται σε αναλογικό
τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%.
ΑΡΘΡΟ 230 : ∆ηµοσίευση διακήρυξης διαγωνισµού.
Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του ∆ήµου, περίληψη δε
αυτής θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες και δύο (2) τοπικές,
σύµφωνα µε την αριθ. 11389/93 Υπουργική Απόφαση, και τους Ν.3548/07 και
3688/08, στο «Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης σύµφωνα µε το Ν.2741/99, και στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το Π.∆. 60/2007. Τα έξοδα δηµοσίευσης της
αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύνουν τον ανάδοχο, σύµφωνα µε το
Ν.3801/09. Σε τυχόν ακύρωση ή µαταίωση του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης
θα βαρύνουν το ∆ήµο.
Αντίγραφο της πιο πάνω περίληψης θα αποσταλεί προς τις αρµόδιες τοπικές
οργανώσεις προς τοιχοκόλληση.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης
του διαγωνισµού από τον δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου www.piraeus.gov.gr
και στο site www.promitheus.gov.gr ή προσερχόµενοι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (∆ηµαρχείο Πειραιά, 8ος όροφος, τηλ.:
2132022340-5).
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΘΕΜΑ: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για
την κίνηση µεταφορικών µέσων, θέρµανση και
φωτισµό 2015» προϋπολογισµού 1.029.473,90 € πλέον
Φ.Π.Α. (Κ.Α 20 6641.01, K.A.15 6643.01,ΚΑ
20.6643.01, Κ.Α.35 6644.01)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Α/Α
1
2
3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

23.500
57.000
730.000

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(ΜΧΤΠ)

25.380
82.650
905.200

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ lt

1

NuTO H 46
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ∆ΙΧΡΟΝΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝ/ΡΑ
SAE I5W-50 SUPER
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ SAE 80W -90
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡ/ΡΑ SAE
10W-40 VDS-3 full
συνθετικό
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

208

2
3
4
5
6

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

350
208
416
208
6

7

Adblue ενισχυτικό
καυσίµου

3.000

8

ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΣΕ ΑΡΑΙΩΣΗ
50%,ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 50% ΑΠΟ
ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

2.080

Ηµεροµηνία:

Ο Προσφέρων

(υπογραφή / σφραγίδα)

