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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
299/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 31-07-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
299/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
18/ 31-07-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αρ. Πρωτ.:20882/5-8-2013

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού, τεχνικών προδιαγραφών για την
προµήθεια καυσίµων ∆ΕΥΑΚ έτους 2013 και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης του διαγωνισµού.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
12:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 19831/26-07-2013 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
6) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπληρωµατικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 6, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο
75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
--------------------------------------
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση
όρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού, τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια
καυσίµων ∆ΕΥΑΚ έτους 2013 και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων».
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΚ δήµου Καρδίτσας για το έτος 2013.
3. Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»
5. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 67.800,00 ευρώ
µε το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους.
7. Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων
έτους 2013.
8. Την υπ’ αριθ. 373/2013 απόφαση του ∆.Σ., µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος
ανάθεσης της προµήθειας.
9. Το πρακτικό της 30/07/13 αρ. 20179 που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής
διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης του διαγωνισµού
10. Την αναγκαιότητα της προµήθειας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό
έγκριση τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθµη λειτουργία του δήµου Καρδίτσας.
11. Το σχέδιο των όρων που συντάχθηκε από την υπηρεσία.
Αποφάσισε οµόφωνα
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού
30.760,53 ευρώ (µε Φ.Π.Α.) για την προµήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ
∆ΕΥΑΚ έτους 2013.
Β. Η προµήθεια θα γίνει έπειτα από ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές,
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.
Γ. Περίληψη της διακήρυξης να δηµοσιευθεί στον τοπικό ηµερήσιο & εβδοµαδιαίο τύπο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ και στο νόµο 3548/2007.
∆.
Εγκρίνει το πρακτικό 20179/2013 που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής
διενέργειας αξιολόγησης παρακολούθησης του διαγωνισµού και συγκροτεί την παραπάνω
επιτροπή ως εξής:

Τακτικά µέλη
Α) ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Β) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ) ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Αναπληρωµατικά µέλη
Α) ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Β) ΠΛΕΞΙ∆Α ΕΦΗ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Γ) ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
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Ε. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως :
ΆΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες ∆ιατάξεις & σχετικά έγγραφα
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από:
Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.
Την 1110/2012 απόφαση της Περ. Θεσσαλίας - Oικ. Επιτροπής (Χορήγηση εξουσιοδότησης
για την προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών
στους δήµους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα ΝΠ∆∆ των δήµων και τα ιδρύµατα τους για το
έτος 2013.)
Η από 10/6/2013 προµέτρηση καυσίµων που έχει συντάξει η αρµόδια υπηρεσία &
αποτελεί κοµµάτι της παρούσας διακήρυξης.
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑΚ έτους 2013.
Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. της ∆ΕΥΑΚ του προϋπολογισµού
εξόδων του έτους 2013.
ΑΡΘΡΟ 2 ο
Αντικείµενο προµήθειας – ενδεικτικός Προϋπολογισµός.
Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:
ΛΙΤΡΑ
ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΗ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΞΙΑ

23%

ΒΕΝΖΙΝΗ

4125

1,3886

5.727,98

1.317,44

7.045,42

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

10611

1,1268

11.956,47

2.750,00

14.706,47

7000

1,0463

7.324,10

1.684,54

9.008,64

25.008,55

5.751,98

30.760,53

ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
2.1736

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 30.760,53€ µε το ΦΠΑ για
διάστηµα έως 31/12/2013, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά είτε στο
κοµµάτι του διαγωνισµού που αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης, είτε στο κοµµάτι που αφορά το
πετρέλαιο κίνησης, είτε την αµόλυβδη βενζίνη, είτε σε όλες τις οµάδες των προς προµήθεια ειδών
του προϋπολογισµού καυσίµων.
Ο ∆ήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από
έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές για µέρος των απαιτούµενων καυσίµων, όπως
αναφέρεται παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3 ο
Τεχνικές προδιαγραφές.
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση
1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3)
ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
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Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)
514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1)
ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
Τονίζεται ότι η ∆ΕΥΑΚ διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα, ώστε να
ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο Γενικό
Χηµείο του Κράτους.
ΆΡΘΡΟ 4 ο
Χρόνος και τόπος διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο κατάστηµα του ∆ήµου Καρδίτσας, από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, την 13/08/2013 και ώρα 12:00 π.µ..
ΆΡΘΡΟ 5 ο
Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα
γραφεία του ∆ήµου Καρδίτσας.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 24413-50797 κ. Κατσαούνο Ιωάννη Γραφείο Προµηθειών.
ΑΡΘΡΟ 6 ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια
της ∆ΕΥΑΚ του ∆ήµου Καρδίτσας ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής για
όλο το έτος 2013. Η ∆ΕΥΑΚ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Για τα καύσιµα ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την
εντολή προµήθειας να εφοδιάσει τη ∆ΕΥΑΚ µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων.
Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε βενζίνη αµόλυβδη, και πετρέλαιο κίνησης θα γίνεται από
πρατήρια που βρίσκονται εντός των ∆ιοικητικών ορίων της ∆ηµ. Ενότητας Καρδίτσας. Οι
προσφέροντες που βρίσκονται εκτός των ορίων της ∆ηµ. Ενότητας
Καρδίτσας,
υποχρεούνται να αναγράφουν στην προσφορά τους τα πρατήρια που ορίζουν εντός της
πόλης, τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Για το πετρέλαιο θέρµανσης η τροφοδοσία των υπηρεσιών µπορεί να γίνεται και από
προµηθευτές εκτός των ∆ιοικητικών ορίων της περ. Ενότητας Καρδίτσας. Η παράδοση του
πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται στα κτίρια της ∆ΕΥΑΚ. Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης
µπορεί να γίνει και στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΥΑΚ, όταν αυτό απαιτηθεί.
Οι παραγγελίες θα γίνονται µε γραπτή παραγγελία.
ΆΡΘΡΟ 7
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
Όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές, που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και
διάθεση υγρών καυσίµων & λιπαντικών, επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν
να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού:
1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του προϋπολογισµού. Η εγγύηση πρέπει
να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς (ήτοι µετά την
13/10/2013) που ζητά η διακήρυξη.
Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
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3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού β.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και
(δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριµένο επάγγελµα.
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού,
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
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.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι:
∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού
µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση
προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετεχούσης εταιρείας,
καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της
εταιρείας.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
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∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς,
στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο
να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους
από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
6. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα:
Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για
γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις .
Β. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από
διαγωνισµούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας,
Γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1)
εταιρείες.
ΆΡΘΡΟ 8
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο) µέχρι την
προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα.
Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο Καρδίτσας µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια
του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της
προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις
άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη
όλες οι κρατήσεις,καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται
στην παρούσα διακήρυξη.
Η τιµή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ( ΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα
παράδοσης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη ∆/νση Ανάπτυξης Τµ. Εµπ. &
Τουρισµού Π. ΕΝ. Καρδίτσας.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά είδος του
προϋπολογισµού των καύσιµων. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε όποιον
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προσφέρει τη µεγαλύτερη έκπτωση στα εκατό σε ακέραιες µονάδες επί της τιµής του
είδους, εφόσον κριθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του
ανταποκρίνεται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 41 ΕΚΠΟΤΑ .
Ειδικότερα:
α) Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε
φορά µέση τιµή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του και
που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του.
β) Στις περιπτώσεις, στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις)
αυτές δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά λαµβάνεται υπόψη η
αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη).
γ) Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισµός κάποιου χαρακτηριστικού
γνωρίσµατος του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται ή τιµή, ή δεν
µπορεί να προσδιοριστεί µέση τιµή, το είδος αποτιµάται στην κατώτερη τιµή από την
οποία και αφαιρείται η έκπτωση. Σε κάθε περίπτωση η προσφερόµενη κατώτερη τιµή του
κάθε είδους που θα προκύψει από την έκπτωση επί τοις εκατό, δεσµεύει τον προµηθευτή
για όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
Η προµήθεια θα κατοχυρώνεται στον µειοδότη επί του συνολικού προϋπολογισµού του
κάθε είδους καυσίµου που αναφέρεται στη µελέτη. Μειοδότης νοείται εκείνος, του οποίου
η προσφορά συγκεντρώνει την καλύτερη (φθηνότερη) τιµή (ποσοστό έκπτωσης στα
εκατό (%) ) επί του προϋπολογισµού ανά είδος καυσίµου
ΆΡΘΡΟ 9
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον (2) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού ( µέχρι της 13/10/2013 ).
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος
Καρδίτσας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την
παράταση ισχύος των προσφορών.
Αν ο ∆ήµος Καρδίτσας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, όποτε
ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΆΡΘΡΟ 10
Φάκελος προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα σε δύο αντίγραφα (τα ζητούµενα δικαιολογητικά θα είναι µόνο τα πρωτότυπα) :
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια
γ) Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση
συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, στα οποία θα περιγράφονται µε ακρίβεια και
σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών θα είναι σε
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χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη « τεχνικά στοιχεία της προσφοράς». Αυτό γίνεται
για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας στο στάδιο της αξιολόγησης.
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε
κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία.
Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι φάκελοι τεχνικών στοιχείων και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
ΆΡΘΡΟ 11
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών
Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών αριθµούνται από την Επιτροπή
∆ιενέργειας του διαγωνισµού, οι φάκελοι των προσφορών µε την σειρά που επιδόθηκαν.
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή ενώπιον των συµµετεχόντων στο
διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά
και η Τεχνική Προσφορά. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι
φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την
αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η
ανακοίνωση των τιµών.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγµα των οικονοµικών
προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε
στους ενδιαφεροµένους, έγκαιρα, µε έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς.
Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.
ΆΡΘΡΟ 12
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο Καρδίτσας, µέσα στο µισό του
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών.
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο Καρδίτσας κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι
και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, το οποίο
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στο ∆.Σ. που αποφαίνεται
τελικά. Για την εξέταση της ενστάσεως απαιτείται η καταβολή παράβολου σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Π.∆. 394/06.
Ο ∆ήµος Καρδίτσας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο
των αποφάσεων που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που
υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη.
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ΆΡΘΡΟ 13
Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύµβαση
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής
έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο Καρδίτσας η
σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται
µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα που έχει ζητηθεί.
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η
αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα καύσιµα που θα
προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των
χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας
απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για
τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Η ∆ΕΥΑΚ διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήµου κάθε ποσότητα καυσίµου που
προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµων που πρέπει να
αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου καυσίµου και αποστολής του νέου
είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
ΆΡΘΡΟ
14
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική
επιστολή συµµετοχής µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού κάθε οµάδας µε
Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε πέντε επί
τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού, ήτοι συνολικά 1.538,27 € για ολόκληρο το
διαγωνισµό.
∆εν αποκλείεται η συµµετοχή για τµήµα του διαγωνισµού µε κατάθεση εγγύησης
συµµετοχής επί του αντίστοιχου ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού του υπό
προµήθεια είδους.
Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισµούς, ενώσεις προµηθευτών το ανωτέρω ποσοστό
µειώνεται στο µισό.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
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ΆΡΘΡΟ 15
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΆΡΘΡΟ 16
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την
παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών σε διάστηµα δυο µηνών από την υποβολή των
δικαιολογητικών στην οικονοµική υπηρεσία.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΥΑΚ του ∆ήµου
Καρδίτσας.
ΆΡΘΡΟ 17
Άλλα στοιχεία
1. Το κείµενο της Σύµβασης που θα υπογράφει µεταξύ του δήµου και του µειοδότη
κατισχύει κάθε άλλου κειµένου επί του οποίου έχει εκδοθεί (διακηρύξεις, προσφορές
κλπ.)
2. Η ∆ΕΥΑΚ διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει την ποσότητα των προς προµήθεια υλικών κατά
50% µε τους ίδιους όρους προµήθειας χωρίς καµιά αντίρρηση και απαίτηση του προµηθευτή.
3. Η ∆ΕΥΑΚ
κρίνοντας
βάσει των συµφερόντων της, διατηρεί το δικαίωµα της
ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισµού ή µέρος αυτού µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του
∆.Σ.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και Θα
δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής &
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές που
ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
299/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
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Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
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