Αθήνα, 3/4/2013
Αριθμ. Πρωτ: 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ
ΕΔΡΑ: Άντεπσεν 6 και Μωπαΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή (ρνξήγεζε κεγαιχηεξνπ

Γ/νση : Οικονομικών Τπηρεσιών
Σμήμα : Προμηθειών
Πληπουοπίερ :
Σηλέυωνο:
e-mail:

Γηαθήξπμε αλνηθηνχ

πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηεο κέζεο ρνλδξηθήο

Αλεξίος ουία
213 214 8331
Fax: 210 6749178
alexiou @esdkna.gr

ηηκήο πψιεζεο), γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ
θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο νρεκάησλ –
κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.

ΥΔΓΙΟ
ΟΡΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ
Έρνληαο ππφςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 ΄΄Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ΄΄
2.

Σελ απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/8-3-1993 «Δληαίνο

Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο»
3.

Σν Π.Γ. 60/2007 πεξί ζπληνληζκνχ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ

ζπκβάζεσλ-νδεγ. 2004/18/ΔΚ.
4.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2522/97 ΄΄Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην

πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ΄΄
5.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/05 "Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο

δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλνςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ" φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/05.
6.

Σελ

ππ’

αξηζ.

20977

ΚΤΑ

(ΦΔΚ

Β/1673/23-8-07)

πεξί

«Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ» ηνπ Ν 3310/05, φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν 3414/05.

7.

Σν Ν. 3463/06 πεξί θχξσζεο ηνπ θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,

φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη

9.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85/11-04-2012)

10.

Σν άξζξν 13 ηνπ Ν. 2503/97, ην άξζξν 55 ηνπ Ν.2238/94 θαη ην

ηζρχεη.

άξζξν 3 ηνπ Ν.1726/44.
11.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3054/02 «Πεξί νξγάλσζεο ηεο αγνξάο

πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
12.

Σνλ Ν. 3886/2010 πεξί «Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε ζχλαςε

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (Φ.Δ.Κ. 173/Α/2010).
13.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 πεξί «Καηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ

ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
14.

Σν άξζξν 4, πεξί «Ρχζκηζεο δεηεκάησλ θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα

ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ-Πξνκήζεηεο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ», ηεο Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Φ.Δ.Κ. 240/12-12-2012).
15.

Σν Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Σ.Α7/5-6-2003) πεξί «Πξνζαξκνγήο

ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2003/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
16.

Σελ ππ.αξηζκ. 105/2013 (Α.Γ.Α.:ΒΔΓΦΟΡ05-4ΘΦ) Απφθαζε ηεο

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη
δηαηέζεθε πίζησζε ζε βάξνο ησλ Κ.Α. 02.70.01.6641.04 & 02.70.02.6641.11,
Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013.
17.

Σελ ππ’ αξηζ. 121/2013

(Α.Γ.Α.:ΒΔΓ2ΟΡ05-ΓΑΑ) απφθαζε ηεο

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (πεηξειαίνπ θίλεζεο – βελδίλεο
ακφιπβδεο), γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ Δ.Γ..Ν.Α..
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Αλνηρηφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή
κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηεο κέζεο ρνλδξηθήο ηηκήο πψιεζεο),

(ρνξήγεζε
γηα ηελ

πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ακφιπβδεο βελδίλεο), γηα ηα νρήκαηα θαη

κεραλήκαηα ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. πξνυπνινγηδφκελεο ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.550.000,00 €#
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.
Δηδηθφηεξα ε πξνκήζεηα αθνξά:
α) Πεηξέιαην θίλεζεο (diesel): 922.642,00 ιίηξα.
β) Ακφιπβδε βελδίλε: 3.000 ιίηξα.
Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 32, παξ. 5 & 6, χζηεξα
απφ θαλνληθή πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο
πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία επηζήκσλ εθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.

Άπθπο 1: Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
Οη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ησλ παξαπάλσ εηδψλ & νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ
πεξηιακβάλνληαη ζην ππ.αξηζκ. 1229/14-2-2013 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Μεηαθφξησζεο
Απνξξηκκάησλ & Πξνδηαινγήο Τιηθψλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α, θαζψο θαη ζην ππ.αξηζκ. 171/12-2-2013
έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Άπθπο 2: Σόπορ, σπόνορ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού και πληποθόπηζη
ενδιαθεπομένυν
2.1

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. (νδφο Άληεξζελ 6 & Μσξατηε
90, Αζήλα), ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ηελ 16/5/2013 εκέξα Πέκπηε κε ψξα έλαξμεο
παξαιαβήο πξνζθνξψλ 11:00 θαη ψξα ιήμεο 11:30 θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε
πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο.
Άπθπο 3: Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ-Γικαιολογηηικά
3.1

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα,

ζπλεηαηξηζκνί, θαζψο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά.
3.2. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ επί ποινή αποκλειζμού λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
Α. Οη Έιιελεο πνιίηεο:

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ε
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ε
έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ε πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ε ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο & επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ
εδαθίσλ (γ) θαη (δ), εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη
εγθαηαζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή
ηνπο ζ’ απηφ ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη:
o Όηη δελ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο
θαη φηη δελ ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη
o Όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ
δεκνζίνπ.
Β. Οη αιινδαπνί:
α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ε ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ε
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ε δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ
πεξηπηψζεηο γ θαη δ ηεο πεξίπησζεο Α.

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, πεξί εγγξαθήο
ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ε ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο.
ε. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (δ)
ηεο πεξίπησζεο (Α) πνπ αθνξνχλ ηνπο έιιελεο πνιίηεο, ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.
Γ. Σα λνκηθά πξφζσπα (εκεδαπά ε αιινδαπά):
Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο Α. εθηφο απφ ην
απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ. Γηα ηα λνκηθά
πξφζσπα ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο
εηαηξείαο ή νη δηνηθνχληεο απηή, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 2854/97 πξάμε ηνπ ηΔ θαη ηελ
667/2000 γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
Γ. Οη ζπλεηαηξηζκνί:
α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο γ θαη δ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο Α.
γ. Βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
Δ. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ:
α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
β. Πηζηνπνηεηηθά ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ
απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε
κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα
εθηειεζζνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
γ. Ο ΜΜΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ
ΔΟΜΜΔΥ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο
Διιάδνο.

3.3 Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απφ ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα κελ
ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθ' φζνλ έρνπλ ήδε θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία πνπ
δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα γίλεηαη ξεηή
κλεία ηεο πξνγελέζηεξεο θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
3.4 Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο
ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ
ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή
ζπκβνιαηνγξάθν.
3.5 Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε
ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Αλ
ζηε ρψξα ηνπ πξνκεζεπηή δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ε έλνξθε δήισζε, κπνξεί αληί απηήο
λα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ
δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ή αξκφδην
επαγγεικαηηθφ νξγαληζκφ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.
Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή φζσλ ζα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ φηη νη
πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο. Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, νη Δηαηξείεο
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη νη Οκφξξπζκεο & Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ
ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηνχκελν πξφζσπν.
Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο,
ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο
ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ.
Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1)
εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα
εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ
πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο αλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο
ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ
ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν
ακνηβήο.

Άπθπο 4: Γικαιολογηηικά αξιολόγηζηρ ηυν ππομηθεςηών
4.1

Γηα λα δηαπηζηψζεη ηε θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία θαη ηε

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή γεληθφηεξα θαηάζηαζε θαη νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ
πξνκεζεπηψλ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
4.1 α

Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.

4.1 β Δάλ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.).
4.1 γ

Δάλ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
4.1 δ Η ζπλέπεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
4.1 ε Δάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ
πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία.
4.1 ζη Η νηθνλνκηθή επηθάλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
4.1 δ Η επηρεηξεκαηηθή δνκή, φπσο ε κνξθή ηνπο, ην εχξνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο
θαη ην θχξνο ηνπο.
4.1η ε Η παξαγσγηθή δπλαηφηεηα, ζρεηηθά κε ηα ππφ πξνκήζεηα είδε.
4.1ηζ Η πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο.
4. 2.

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα

ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί ποινή αποκλειζμού, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
4.2 α

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/88 φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη

ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, δελ έρνπλ
ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο πξνο ηελ ππεξεζία, δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ
ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ.
4.2 β

Βεβαίσζε κηαο ηνπιάρηζηνλ ηξάπεδαο ή ελφο άιινπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ

νξγαληζκνχ, κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή.
4.2 γ Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηηο ηξεηο
(3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο, δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, νηθνλνκηθέο ρξήζεηο.
4.2 δ

Γήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ,

θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, θαηά ηηο
ηξεηο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο, δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο.
Δάλ νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ή αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε
ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν

ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιινπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ηα ζρεηηθά
επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ ( π.ρ. δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο, δειψζεηο Φ.Π.Α. θ.ι.π.).
4.2 ε Καηάινγν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο πγξψλ θαπζίκσλ
ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη εηδηθφηεξα νη πνζφηεηεο, ε αμία, νη εκεξνκελίεο παξαγγειίαο
παξάδνζεο θαη ππνρξέσζεο παξάδνζεο, θαζψο θαη νη παξαιήπηεο ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή
αγνξά (δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα).
ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα, νη παξαδφζεηο
απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ε
εκπξφζεζκε ή κε παξάδνζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο
αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε επίζεκα παξαζηαηηθά έγγξαθα
πψιεζεο.
4.3 Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή
αξκφδηεο ππεξεζίεο, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ή πξνηχπσλ ησλ
πγξψλ θαπζίκσλ

(επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ

επηρεηξήζεσλ θαηά ISO 900…).
4.4 Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη
απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά
αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρνληαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δηαγσληδφκελνο
πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηνπο φξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ.
Δθφζνλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη πιήξε, ε
πξνζθνξά ζεσξείηαη ειιεηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε απηή
επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα αλνηρζεί ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ θπξίσο
πξνζθνξά.
Άπθπο 5: Πποέλεςζη ηυν πποζθεπόμενυν ειδών
5.1 Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψζεη ππεχζπλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην
ζην νπνίν γίλεηαη ε δηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ θάζε είδνπο πξνζθεξφκελνπ θαπζίκνπ
θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ
δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ ππεξεζία αλππαξμία
ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο-

Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, γηα ηελ θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνχ ηνπ
δειψζαληνο, απφ δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. & ηνπ δεκνζίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην
εξγνζηάζην πνπ δειψλεηαη γηα ηελ παξαγσγή κεξηθψο ή νιηθψο ησλ θαπζίκσλ έρεη επηβιεζεί
πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α., πνπ ηζρχεη θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
5.2 Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ παξάγνπλ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαπζίκσλ, κεξηθά ή
νιηθά ζε δηθφ ηνπο εξγνζηάζην, εθηφο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα δειψλνληαη
ζηελ πξνζθνξά, πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ζε απηή θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζην νπνίν ζα παξαρζνχλ ηα είδε κε ηα νπνία ζα δειψλεηαη
φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή,
ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεη ηελ ππεχζπλε δήισζε.
5.3 Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ
δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο
ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αιιαγή εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.

Άπθπο 6: Δγγςήζειρ
6. 1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία
ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηάζηεκα. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ ησλ ινηπψλ
θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
Διιεληθή. Χο εγγπήζεηο ζεσξνχληαη ηα παξαθάησ έγγξαθα:
o Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο.
o Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ &
o Σα γξακκάηηα ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ππέξ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πεξηερφκελν απηήο
είλαη δηακνξθσκέλν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Δηδηθφηεξα ως προς τα έντοκα γραμμάτια δημοσίοσ ηζρχνπλ ηα
παξαθάησ:
o Οη ηίηινη ηνπο γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.

o ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμνπλ νη νξηδφκελεο απφ ηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζή ηνπο
ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο εθπνίεζεο θαη
o Η επηζηξνθή ηνπο γίλεηαη κε παξαιαβή απηψλ απφ ην δηθαηνχρν ή
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ
παξαιαβήο.
6. 2.

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ

Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α. Σν πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ζην κηζφ φηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ ΜΜΔ ή ηηο
ελψζεηο ηνπο, παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαζψο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ
απνηεινχληαη απφ ΜΜΔ. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ ελψζεηο
πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ΜΜΔ ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηηο
νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο
είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εξγαζίεο πνπ ζα
εθηειεζηνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηεο ηηκήο πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε καδί κε ηελ πξνζθνξά ή κέζα ζε 15 εκέξεο, ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ.
Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηα αλσηέξσ
αμία, κπνξεί λα γίλεη δεθηή εθφζνλ ε εγγχεζε ππνιείπεηαη κέρξη πνζνζηνχ 5%.
Η εγγχεζε πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα,
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ
πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ
πεξηβάιιεηαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη θαη ηα αθφινπζα:
1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο.
2. Σνλ εθδφηε.
3. Σνλ Δ.Γ..Ν.Α.
4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο.

5. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.
6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη
ε εγγχεζε.
7. Σελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ.
8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.
9. Όηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη φηη ζα
θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο
λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε.
10. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο.
11. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο
ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε,
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
6. 3. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί
ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α.
Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν
πνπ πεξηβάιιεηαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη θαη ηα αθφινπζα:
1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο.
2. Σνλ εθδφηε.
3. Σνλ Δ.Γ..Ν.Α.
4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο.
5. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.
6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη
ε εγγχεζε.
7. Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε.
8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.

9. Όηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη φηη ζα
θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο
λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε.
10. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ην ρξφλν πνπ κε
βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα είδε, πιένλ δχν (2) κήλεο.
11. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο
ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ
θαπζίκσλ θαη χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.
Δθφζνλ ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε
απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α..,
θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά.
Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε
παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.
Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα θαχζηκα πνπ ζα
πξνκεζεχζεη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη φηη ζα
αληαπνθξίλνληαη απφ θάζε άπνςε γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.
Δάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή πνζφηεηαο ησλ θαπζίκσλ, δηαπηζησζεί φηη απηή
δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο
απηφ ζα πξνθχπηεη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, ν
πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ
πνζφηεηα θαπζίκσλ πνπ θξίλεηαη σο αθαηάιιειε, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ
επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
Αλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο
θαη ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη, εθπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α..
Καηά ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε θάζε πνζφηεηαο θαπζίκσλ, φηαλ απηή απνδεηθλχεηαη
θαθήο πνηφηεηαο.

ε απνδεδεηγκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνβεί ζηηο αλσηέξσ
ελέξγεηεο, ζα θάλεη ν Δ.Γ..Ν.Α. απηέο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή κε
άιιν ηξφπν πνπ ζα είλαη δπλαηφ λα ζπκθσλεζεί.
Δάλ ε πην πάλσ αλαθεξφκελε αθαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ, πξνθαιέζεη νιηθή ή
κεξηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κερ/ησλ-νρ/ησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.. θαη απηή ε δηαθνπή
δηαξθέζεη ζην ζχλνιφ ηεο πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, ν πξνκεζεπηήο ζα
είλαη ππνρξεσκέλνο επηπξφζζεηα κε ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο απφ ην άξζξν απηφ, λα
θαηαβάιιεη ζηνλ Δ.Γ..Ν.Α.., ιφγσ ζπκθσλεκέλεο πνηληθήο ξήηξαο θαη αλεμάξηεηα απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ην πνζφ ησλ πελήληα (50) επξψ γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο
πέξαλ ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Η ξήηξα απηή ζα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α..
Απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
λα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο ηηο αλάγθεο πνπ
παξνπζηάδνληαη.
ηελ πεξίπησζε έλσζε πξνκεζεπηψλ νη παξαπάλσ εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ
επηπιένλ θαη ηνλ φξν φηη απηέο θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ.

Άπθπο 7: Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη γξαπηψο, απεπζείαο ή ηαρπδξνκηθά ζηελ
παξαθάησ δηεχζπλζε:
ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (Δ.Γ..Ν.Α.)
Γ/λζε: Άληεξζελ 6 & Μσξατηε 90
Σ.Κ.: 115 25
Σκήκα: Πξνκεζεηψλ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.,
ιήγεη ηελ ψξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή απφ ηελ ππεξεζία ησλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, δειαδή ζηηο 15/5/2013, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:30.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί επίζεο λα θαηαηίζεληαη απεπζείαο ζηελ επηηξνπή ηνπ
δηαγσληζκνχ απφ ψξα 11:00 κέρξη ηελ ψξα 11:30, πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 2 ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Δ.Γ..Ν.Α. εθπξφζεζκα ή θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζε απηνχο πνπ ηηο ππέβαιιαλ σο
εθπξφζεζκεο.
Άπθπο 8: Σπόπορ ζύνηαξηρ ηυν πποζθοπών
8.1

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεο, φια ηα έγγξαθα

θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ
πξνκεζεπηψλ ζε απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
8.2 Οη πξνζθνξέο κε πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο, ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν
θαιά ζθξαγηζκέλν ζε δχν (2) αληίγξαθα.
Πάλσ ζην θάθειν θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
Μέζα ζηνλ εληαίν θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 θαη 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά
ππνβάιινληαη ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν ην θάζε έλα.
Σα ηερληθά ζηνηρεία θαζψο θαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξ.5 ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο
θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θάθειν
ζθξαγηζκέλν, κέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
θαη ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ην ζπληεηαγκέλν απφ ηνλ Δ.Γ..Ν.Α. πξσηφηππν
ηηκνιφγην πξνζθνξάο ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηνπ
Δ.Γ..Ν.Α., ζπκπιεξσκέλν ζε φια ηνπ ηα άξζξα κε ηελ ππνγξαθή θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ
δηαγσληδφκελνπ. Σν πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηα θαχζηκα ηεο θαησηέξσ πεξίπησζεο 8.7 Α ζα
αλαθέξεηαη ζηελ Μέζε Υνλδξηθή Σηκή πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ
εηδψλ θαη ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σν πνζνζηφ
έθπησζεο γηα ηελ πεξίπησζε 8.7 Β ζα αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ Μέζε Υνλδξηθή Σηκή πνπ έρεη
δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ εηδψλ θαη ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην

ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πηζηνπνηήζεσο ηεο κέζεο ηηκήο απφ
ηελ παξαπάλσ ππεξεζία, γηα ηηκή ζα ιακβάλεηαη ε εγγχηεξε πηζηνπνηεζείζα Μ.Σ. ε νπνία
δελ ζα πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ δέθα (10) εκέξεο πξν ηεο παξάδνζεο.
8.3

Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο
θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε
ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο
θαθέινπ.

8.4

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξνκεζεπηέο είηε απφ ηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.

8.5

Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ
εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
ηελ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ε
πνζφηεηα ησλ εηδψλ ή ην κέξνο απηήο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα, ζην ζχλνιν ηεο
πξνζθνξάο.

8.6

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή
θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο.

8.7

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο πξνκήζεηαο.
Μπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηκήκα κφλν ηεο πξνκήζεηαο φηαλ απηφ

αθνξά:
Α) ηα θαχζηκα (πεηξέιαην θίλεζεο) πνπ ζα παξαδίδνληαη ζηηο δεμακελέο ηνπ
Δ.Γ..Ν.Α., ζηνπο ρψξνπο ησλ ΥΤΣΑ Άλσ Ληνζίσλ θαη ΜΑ ρηζηνχ (ρνλδξηθή πψιεζε)
Β) ηα θαχζηκα (πεηξέιαην θίλεζεο θαη/ ε ακφιπβδε βελδίλε), κε ηα νπνία ζα
αλεθνδηάδνληαη ηα νρήκαηα ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. απφ θαηά ηφπνπο πξαηήξηα ιηαληθήο πψιεζεο
πγξψλ θαπζίκσλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ θαη ζηηο ηξεηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο πεξηνρέο ή
μερσξηζηά πξαηήξηα γηα θάζε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο.

Οη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο (δει.
πεηξέιαην θίλεζεο ζηηο δεμακελέο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη πεηξέιαην θίλεζεο θαη / ή ακφιπβδε
βελδίλε απφ ηξία πξαηήξηα ιηαληθήο ή ηδηφθηεηεο δεμακελέο εληνπηζκέλα ζηηο ππνδεηθλπφκελεο
πεξηνρέο ) νθείινπλ λα γλσξίζνπλ ζηνλ Δ.Γ..Ν.Α. θαη ηξία πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ
ζπλεξγαδφκελα κε ηνπο ίδηνπο θαη ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ ζηηο εμήο πεξηνρέο
• ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Διιεληθνχ θαη ησλ φκνξσλ απηνχ Γήκσλ( Γιπθάδα,
Αξγπξνχπνιε, Άιηκνο)
• ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Άλσ Ληνζίσλ θαη ησλ φκνξσλ απηνχ δήκσλ
(Αζπξφππξγνο, Κακαηεξφ) ή ησλ Γήκσλ Υατδαξίνπ, Αηγάιεσ.
• ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πεξηνρήο Διιελνξψζζσλ θαη ησλ φκνξσλ
απηνχ δήκσλ (Ν. Φπρηθφ, Ακπειφθεπνη, Γαιάηζη)
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο αλεθνδηαζκνχ ζε πγξά θαχζηκα (πεηξέιαην
θίλεζεο θαη βελδίλε ακφιπβδε) ησλ νρεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.
Άπθπο 9: Αποκλίζειρ-Γιεςκπινίζειρ-ΑνηιπποζθοπέρΔναλλακηικέρ Πποζθοπέρ
9.1 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο (Τπεχζπλε Γήισζε, άξζξ. 4 παξ. 4.4), εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ
ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ δέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν
πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο
δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή
απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ
πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηφλ ηεο, είηε
χζηεξα απφ έγγξαθν ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
9.2 Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο.

Άπθπο 10: Πποζθεπόμενη Σιμή
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ:
10.1 Σν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά
κέζε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο (θαηά πεξίπησζε) ηνπ είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα

παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν
πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο-Γεληθή
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ.6 ηνπ Ν.
2503/97, 41 παξ. 1 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ ζε ζπλδ. κε ην άξζξ. 282 παξ. 1α ηνπ Ν.
3852/2010.
10.2 Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ έθπησζεο ή δελ δίδεηαη
εληαίν ή θαηά είδνο πνζνζηφ έθπησζεο, γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ηνπ θάζε
πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο.
10.3 Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ
πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ. Γη’ απηφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα
πξνζθέξνπλ ην θάζε είδνο θαπζίκνπ γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη
ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
10.4 Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο
πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ή λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κέξνο απηήο, δειαδή γηα
ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα θαπζίκσλ.
10.5 Ο δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε
είδνο θαπζίκνπ.
10.6 Πξνζθνξά κε ηελ νπνία δίλεηαη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δπίζεο πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο
ηεο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
.

Άπθπο 11: Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών
11.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπ πξνκεζεπηέο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3)
κελψλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
11.2 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
11.3 Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Δ.Γ..Ν.Α.,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηξεηο (3) κήλεο.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ.

Άπθπο 12: Αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών
12.1

Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ (παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ) ζα

απνζθξαγίζεη δεκφζηα ηηο πξνζθνξέο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Η απνζθξάγηζε ζα γίλεη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
o Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, φια ηα
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά θχιιν.
o Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη θαη
ζθξαγίδεηαη απφ ηελ παξαπάλσ επηηξνπή, ζηελ θαηνρή ηεο νπνίαο παξακέλεη κέρξη
λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ησλ ινηπψλ
δηθαηνινγεηηθψλ-ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ απηή.
o Οη παξεπξηζθφκελνη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ
γλψζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο
εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Δ.Γ., θαηφπηλ
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηνπ Πξαθηηθνχ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
12.2

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, γηα φζεο απφ απηέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, ζα

απνζθξαγηζηεί απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα
θαζνξηζζεί απφ ηελ ίδηα, νη δε ελδηαθεξφκελνη ζα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο.
12.3

Όζσλ ζπκκεηερφλησλ νη πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο

αμηνιφγεζεο δελ απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αιιά
επηζηξέθεηαη ζε απηνχο.

Άπθπο 13. Αξιολόγηζη πποζθοπών
13.1

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππ’ φςε θπξίσο ηα παξαθάησ

ζηνηρεία:
13. 1α Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
13. 1β Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.
13. 1γ Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο
δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή γηα φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ.

13.2 Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
έθπησζεο ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο φζνλ
αθνξά ην πεηξέιαην diesel θίλεζεο θαζψο θαη ηελ ακφιπβδε βελδίλε, φπσο απηή
πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο
εκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ
θαχζηκα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
13.3 Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ην ίδην αθξηβψο πνζνζηφ έθπησζεο
γηα θάζε είδνο θαπζίκσλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.
13.4 Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε,
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
Δπίζεο, πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ηνπ
δηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

Άπθπο 14: Αζςνήθιζηα σαμηλή ηιμή πποζθοπών
14.1

Δάλ ζην δηαγσληζκφ ηα πξνζθεξφκελα πνζνζηά είλαη ππεξβνιηθά πςειά, νη

πξνζθνξέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα
ην ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη
αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο
θαη επεμεξγαζίαο θαπζίκσλ ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά
επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ ζηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε
ηεο πξνζθνξάο.
14.2

Ο Δ.Γ..Ν.Α. ζα ειέγμεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνζθέξνληα ηηο παξερφκελεο

δηεπθξηλήζεηο γηα ηε ζχλζεζε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα παξαζρεζέληα πξνο ηνχην
δηθαηνινγεηηθά.

Άπθπο 15: Τποβολή ενζηάζευν
15.1 Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
Α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα
ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξνπή, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε κέξα. Η έλζηαζε
εμεηάδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε
(5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ
γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο,
εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 10 παξ. 3 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο
ηνπ δηαγσληζκνχ).
Β) Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε
απηφλ.
Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε
απηφλ, ππνβάιιεηαη κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε
απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά
ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξνπή θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή
ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ
απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ην φξγαλν απηφ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε
γλσκνδφηεζή ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά.
15.2 Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ειέγρνληαη γηα ηε
λνκηκφηεηά ηνπο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζή ηνπο ζε απηφλ, ν νπνίν
εθδίδεη θαη ζρεηηθή πξάμε. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη νη απνθάζεηο είλαη παξάλνκεο
ηηο αθπξψλεη (άξζξ. 149-152 ηνπ Ν. 3463/2006 & άξζξ. 225 ηνπ Ν. 3852/2010).
15.3 Κάζε εληζηάκελνο πξνκεζεπηήο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη λα πξνζβάιιεη ηηο παξαπάλσ

απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ή αθφηνπ έιαβε
γλψζε απηψλ (άξζξ. 150 Ν. 3463/2006 & άξζξ. 225,226 & 238 ηνπ Ν. 3852/2010)
Δπίζεο θάζε εληζηάκελνο πξνκεζεπηήο, ν έρσλ έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα πξνζβάιιεη ηηο
ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (άξζ. 149
& 150, ηνπ Ν. 3463/2006), ελψπηνλ ηεο εηδηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξ. 152 ηνπ παξαπάλσ
λφκνπ, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζή ηνπο ή ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ή
αθφηνπ έιαβε γλψζε απηψλ.

Άπθπο 16: Κπίζη αποηελεζμάηυν ηος διαγυνιζμού-Καηακύπυζη ηος
αποηελέζμαηορ
16.1

Η αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ επηηξνπή, κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο

ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, κπνξεί λα πξνηείλεη:
α) Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηεο πξνθεξπρζείζαο
θαη πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο, ζε πνζνζηφ κέρξη 30% & 50%, αληίζηνηρα.
β) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε
ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
γ) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο ησλ
εηδψλ γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο.
δ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε, ζε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζνχλ
ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.
ε) Σελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο.
16. 2

ε πεξίπησζε απφξξηςεο πξνζθνξψλ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ην

αηηηνινγηθφ φηη απηέο ζεσξνχληαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ν Δ.Γ..Ν.Α. ππνρξενχηαη λα
γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο ζηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
16.3

Δπίζεο ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ

κε ηελ ππνβνιή λέσλ έγγξαθσλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, φηαλ ν δηαγσληζκφο απνηχρεη ή θξηζεί

αζχκθνξν ην απνηέιεζκά ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε φηαλ ε πξνκήζεηα θξίλεηαη
επείγνπζα, ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα ζπλερηζζεί κε ηελ ππνβνιή λέσλ έγγξαθσλ
θιεηζηψλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ, ρσξίο
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο.
Η απφθαζε γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ιακβάλεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Δ.Γ..Ν.Α.., ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ζπλέρηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
16.4 Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.., ειέγρνληαη γηα ηε
λνκηκφηεηά ηνπο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα
κε ην άξζξ. 149 ηνπ Ν.3463/2006 θαζψο θαη ηα άξζξ. 225,226 & 238 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη
πξνζβάιινληαη απφ ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ, θαηφπηλ πξνζθπγήο απηψλ ζην Γεληθφ
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαζψο θαη ηνπ
Ν.3852/2010.

Άπθπο 17: Ανακοίνυζη Καηακύπυζηρ
17.1 ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ,
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη ζηνηρεία:
o Σν είδνο θαπζίκνπ.
o Σελ πνζφηεηα.
o Σελ ηηκή.
o Σνλ Δ.Γ..Ν.Α.. γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα θαχζηκα.
o Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ
απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ απηψλ.
o Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ.
o Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
17.2 Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη
κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ

εηδψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ, πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο
θάζε είδνπο θαπζίκνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
17.3 Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη
ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Δ.Γ..Ν.Α.., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηα άξζ. 34 & 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.

Άπθπο 18. Καηάπηιζη και ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ
18.1 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Δ.Γ..Ν.Α.

ε ζρεηηθή

ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε.
18.2 Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα
ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε.
γ. Σα πξνο πξνκήζεηα θαχζηκα θαη ηελ πνζφηεηα.
δ. Σν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ έρεη πξνζθεξζεί γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ.
ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ.
ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ.
δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο.
ε. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ.
ζ. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο & αλαπξνζαξκνγήο ηνπ
ζπκβαηηθνχ

ηηκήκαηνο,

εθφζνλ

πξνβιέπεηαη

αλαπξνζαξκνγή.
η. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο,
ηα. Σελ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ.
18.3

Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.. θαη ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ

νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα θαη ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ εθπιεξψζεθαλ
φιεο νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο.

Άπθπο 19: Υπόνορ παπάδοζηρ ηυν ειδών
19.1 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ
εληνιή πξνκήζεηαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο (1) εκέξαο, λα εθνδηάζεη ηνπο αληίζηνηρνπο
ρψξνπο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.., κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα θαπζίκσλ.
Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.. θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο απφ ηηο επηκέξνπο
Γηεπζχλζεηο. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε
πξνζθνξά πνπ νξίδεη κεγαιχηεξν ρξφλν παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
19.2

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.., κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, λα παξαηείλεηαη κέρξη
ην ¼ απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ
απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο
δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κπνξεί κε απφθαζε ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο, λα
παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνχ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη
ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 1/8
νιφθιεξνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ηα θαχζηκα δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αηηεζείζα παξάηαζε,
άζρεηα εάλ ην αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ππνβιήζεθε έγθαηξα. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη
έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε
έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα
παξαδψζεη ηα θαχζηκα.
19.3

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.., γηα

ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα θαχζηκα, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, εθηφο θαη εάλ ε εκέξα θαη ψξα παξάδνζεο είλαη νξηζκέλε
θαη ηαθηηθή.
19.4

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ.
Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία
εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ θαπζίκσλ ή ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ
ζπληζηνχλ αλσηέξα βία.
ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.

Άπθπο 20: Παπαλαβή ηυν καςζίμυν
Η παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη ζηηο δεμακελέο ηνπ ΜΑ ρηζηνχ θαη
ΥΤΣΑ Γ Αηηηθήο κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζηα πξαηήξηα πνπ ζα αλεθνδηάδνπλ
ηα νρήκαηα ηνπ Δ.Γ..Ν.Α..
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ, Θα κπνξεί λα γίλεηαη αλάιπζε δείγκαηνο ζην
Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο νπφηε ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη απηφ ζθφπηκν. Η
δεηγκαηνιεςία ησλ θαπζίκσλ Θα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο θαη ηηο γεληθέο νδεγίεο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 13/85 απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. ε
πεξίπησζε πνπ ήζειε δηαπηζησζεί θαχζηκν λνζεπκέλν, ν πξνκεζεπηήο ζα πθίζηαηαη ηηο
λφκηκεο θπξψζεηο. Δθ’φζνλ δηαπηζησζεί φηη θάπνηα απφ ηηο ηκεκαηηθέο πνζφηεηεο θαπζίκσλ
πνπ παξειήθζεζαλ, είλαη λνζεπκέλε, ηφηε ν Δ.Γ..Ν.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα φπσο
κνλνκεξψο θεξχμεη ηνλ αληηζπκβαιιφκελν πξνκεζεπηή έθπησην γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηεο
ζπκβάζεσο θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε. ε πεξίπησζε εθπηψζεσο ηνπ πξνκεζεπηή
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλεμαξηήησο νηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο ε άιισλ
λφκηκσλ θπξψζεσλ, Θα θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ππέξ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. πνηληθή
ξήηξα ε εγγχεζε εθηέιεζεο.
ρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαη απνζηνιήο δείγκαηνο ζην Υεκείν ηνπ
Κξάηνπο Θα ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή εηδηθφ έγγξαθν πηζηνπνίεζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ ελεξγεηψλ, ην νπνίν Θα θέξεη ηηο ππνγξαθέο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο
εηαηξείαο θαη ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο. ε πεξίπησζε δηαπηζησκέλεο αθαηαιιειφηεηαο κε
ζπκθσλίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο κε ηα δεηνχκελα απφ ηελ ππεξεζία, ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. κε απφθαζε ηεο, δχλαηαη λα
επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. Ο πξνκεζεπηήο Θα εγγπεζεί κέζα
ζηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε φηη ηα είδε πνπ Θα πξνκεζεχζεη Θα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο κε
ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζρεδίσλ θαη ηεο πξνζθνξάο θαη φηη
Θα είλαη απηά ζην ζχλνιν ηνπο απφ πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο απαιιαγκέλα απφ
νπνηνπδήπνηε θξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο, θαη φηη απηά Θα αληαπνθξίλνληαη απφ θάζε άπνςε γηα
ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία πνπ πξννξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Δπξσπατθά ε άιια
δηεζλή αλαγλσξηζκέλα πξφηππα.

Άπθπο 21: Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη
21.1 ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο
πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο επηβάιιεηαη, εθηφο ησλ
ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ, θαηά πεξίπησζε, θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο:
α) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ
κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ, απφ ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ρξφλνπ παξάηαζεο, 2,5%
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ κηζνχ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε
κέξα.
β) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ πνπ
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
21.2 Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πξντφλησλ, ρσξίο ηνπ Φ.Π.Α.
21.3 Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ, παξέρεηαη ζ’ απηφλ ε
δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα θαχζηκα κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο εηο
βάξνο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε
πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην
παξερφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ηα θαχζηκα, ν δηαγσληζκφο ή ηα
απνηειέζκαηα απηνχ, καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ.
21.4

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ή

αληηθαηάζηαζεο, κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ επιφγνπ, θαηά
ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηνλ νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη
αληίζηνηρα ν ρξφλνο παξάδνζεο.
21.5 Δθφζνλ πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα
αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ή κεηαηαζέληνο ρξφλνπ παξάδνζεο,
κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ
ηφθνπ απφ δηθαηνπξαμία.

21.6 Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε
απφ ην πνζφ πνπ έρεη λα ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο
απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, αληίζηνηρα,
εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
21.7 ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε
φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.

Άπθπο 22: Απόππιτη ηυν ζςμβαηικών ειδών-Ανηικαηάζηαζη
22.1 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ
θαπζίκσλ, κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια πνπ λα είλαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ
απφθαζε απηή. Η πξνζεζκία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ην ½ απηνχ, φηαλ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο δελ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ
ηξηάληα (30) εκεξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ θαη ν
πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο
παξάδνζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηελ πνζφηεηα θαπζίκσλ πνπ
απνξξίθζεθε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο
ρξφλνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Με ηελ αλσηέξσ
απφθαζε θαζνξίδεηαη πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο γηα ηελ επηζηξνθή
ησλ απνξξηθζέλησλ θαπζίκσλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Δάλ ε
παξαιαβή απηή γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) πξψησλ εκεξψλ, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή 10% επί ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο. ε πεξίπησζε
ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ, ηα απνξξηθζέληα θαχζηκα δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή,
πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε παξάδνζεο απφ απηφλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ππφινηπσλ
ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ. Δπίζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ γηα
ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο θαη ηνπ δφζεθε δηθαίσκα παξάδνζεο, ή ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο γηα ηελ παξάδνζή ηνπο. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ηνπ 10% επηβάιιεηαη θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηθνζαεκέξνπ θαη εθφζνλ δελ παξαιεθζνχλ απφ
ηνλ αλάδνρν ηα επηζηξεθφκελα θαχζηκα, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, ηα θαχζηκα θαηαζηξέθνληαη
θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Η επηζηξνθή ησλ θαπζίκσλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο
κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη
αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη κέξεο (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο.
Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα
ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο κε απφθαζε
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαζψο
θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξαιάβεη ηελ
απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν Δ.Γ..Ν.Α.. κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ηεο πνζφηεηαο
απηήο.
22.3 Με απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.. θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ θαπζίκσλ πνπ
απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο ζα
θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ
απνξξίθζεθε.

Άπθπο 23: Κήπςξη ππομηθεςηή έκπηυηος
Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε γηα λα ππνγξάςεη
ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε
ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε &
απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ παξέδσζε ηηο πνζφηεηεο
θαπζίκσλ ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξ. 20 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε ζχκβαζε, φηαλ:
1. Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα θαχζηκα δελ παξαδφζεθαλ κε επζχλε
ηνπ Δ.Γ..Ν.Α..
2. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε, κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε
δπλαηφηεηα παξάδνζεο ησλ θαπζίκσλ, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ.

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε
απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ, αζξνηζηηθά νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξ. 33 ηνπ
ΔΚΠΟΣΑ.

Άπθπο 24: Σπόπορ πληπυμήρ-Γικαιολογηηικά
24.1Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ 100%
απηήο, κεηά ηελ πξνζσξηλή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκσλ.
24.2Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ θαπζίκσλ, ηα
νπνία ζα επηζπλαθζνχλ ζην ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, είλαη ηα αθφινπζα:
o Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ λνκίκσλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
o Πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θαπζίκσλ.
o Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ έλδεημε «ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ» θαη εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ
πξνκεζεπηή εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε απηή.

Άπθπο 25: Κπαηήζειρ
ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ θαπζίκσλ, εθηφο ηνπ πξνζηηζέκελνπ Φ.Π.Α. (23%) δηελεξγνχληαη
νη αθφινπζεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε
πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ( άξζ. 6, παξ. 15
ηνπ Ν. 4071/2012) :
1. Τπέξ Σ.Δ.Α.Γ.Τ. (Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ), πνζνζηφ
(1,5 %).
2. Τπέξ Σ.Π.Γ.Τ. (Σακείν Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ), πνζνζηφ (0,5 %).
3. Φφξνο εηζνδήκαηνο, πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%).Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ζπκκεηέρεη θαηά ην ήκηζπ ζηα έμνδα ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο θαπζίκσλ πνπ ζα
δηελεξγεί κε εληνιή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.

Όζνλ αθνξά ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ θαπζίκσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θίλεζε ησλ
ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ, νη αλσηέξσ θξαηήζεηο ζα βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ήηνη
ηνλ Δ.Γ..Ν.Α.

Άπθπο26: Παποσή Πληποθοπιών
26.1

Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη

ψξεο απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.., Σαρ.Γ/λζε: Άληεξζελ 6 & Μσξατηε 90,
αξκφδηνο ππάιιεινο: Αιεμίνπ νθία, ηει.: 2132148331-334, fax: 210-6749178.
26.2

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ζπλνδεπηηθψλ απηνχ, ρνξεγείηαη κέρξη ηηο

3/5/2013.
26.3

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα ζηνλ Δ.Γ..Ν.Α., ην

πνζφ ησλ 20,00 Δπξψ, κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.
26.4

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη

ζπκπιεξσκαηηθά

έγγξαθα

πνπ

ηπρφλ

δεηεζνχλ,

γλσζηνπνηνχληαη

ζηνπο

ελδηαθεξφκελνπο κέρξη ηελ 9/5/2013, έμη (6) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.

Άπθπο 27: Γημοζίεςζη διακήπςξηρ
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί εθάπαμ σο παξαθάησ:
 ηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
 ην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβέξλεζεο.
 ηελ εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα «Ησώ Γημοππαζιών».
 ηελ εθεκεξίδα «Γημοππαζιών & Πλειζηηπιαζμών».
 ηελ εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα «Ο Ημεπήζιορ Γημόηηρ»
 ηελ εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα «Αηηικό Βήμα».

Σέινο ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ
Δ.Γ..Ν.Α..

Η δαπάλε γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηχπν ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.

Άπθπο 28
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95, ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 11389/93, ην Π.Γ. 60/2007 ν
Ν. 3463/06, ν Ν. 3852/2010 & ν Ν.4071/2012 φπσο ηζρχνπλ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Δ.Γ..Ν.Α.

ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΤΡΟ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΑΣΣΙΚΗ

