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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
Ο Δήμαρχος Καρδίτσας, διακηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού
543.286,86€ με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης,
βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης) για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα έτους 2017 και
λιπαντικών για τον Δήμο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (για τα καύσιμα μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο φορέα,
όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης του παραρτήματος Α για
τα λιπαντικά).
Ο διαγωνισμός αφορά τις ανάγκες του Δήμου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ καθώς και των Νομικών του
Προσώπων (ΔΟΠΑΚ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α’ ΘΜΙΑΣ & Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) και τα
προσφερόμενα καύσιμα και λιπαντικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
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ΆΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Της με αριθμό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως
του 4ου άρθρου της όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4111/2013.
Της αριθ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς
και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού».
Τις διατάξεις των Ν.4013/2010 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων» και του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
Των Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 / Α’) και Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 / Α’)
Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 94 Α/20-4-2005) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης
πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.».
Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στο τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία
2009/30 Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Φ. Ε. Κ. 501/Β/2012).
Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 291/2003» (Φ. Ε. Κ. 1149/Β/2005).
Της απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 514/2004 «Πετρέλαιο κίνησης
προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ.Ε.Κ. 1490/Β/2006)
Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 460/2009 «Τροποποίηση της
απόφασης ΑΧΣ 92/2009 ¨Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ αριθ.
514/2004 –καύσιμα αυτ/των –πετρέλαιο κίνησης –απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών (Φ.Ε.Κ.
1490/Β/2006) καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004.
Της απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 510/2004 ) « Αμόλυβδη βενζίνη,
προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ.Ε.Κ. 872/Β/2007).
Της απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης» (Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003).
Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).
Την αριθ. 32/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας (ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ) και τα Νομικά του Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του
Δήμου.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη ή μειοδοτών για την προμήθεια υγρών
καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων, μηχανημάτων έργων, και γενικά μηχανών,
πετρελαίου θέρμανσης για την θέρμανση των εγκαταστάσεων και λιπαντικών, με τους όρους που
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για τα
καύσιμα και για ένα ή περισσότερα είδη για τα λιπαντικά
2

Ο Δήμος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν
προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές, όπως αναφέρεται παραπάνω.
ΆΡΘΡΟ 2
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
1.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
438.134,56€, συν Φ.Π.Α.24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 543.286,86€ για το σύνολο του
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
2. Θα βαρύνει τις πιστώσεις των φορέων, για το έτος 2017 και συγκεκριμένα ως εξής :
1. Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα Δήμου Καρδίτσας θα βαρύνουν τους
Κ.Α.Ε. 10-6641.0001, 20-6641.0001, 30-6641.0001, 35-6641.0001, 70.03-6641.0002
για τα
καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) τους Κ.Α.Ε. 10.6643.0001,
20.6643.0001, 60-6643.0001, 60-6643.0002 70.05-6643.0001 (για το πετρέλαιο θέρμανσης) του
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017.
2. Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα λιπαντικά έτους 2017 του Δήμου Καρδίτσας θα
βαρύνουν τους Κ.Α.Ε. 20.6641.0002, 30.6641.0002, του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος
2017.
3. Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα ΔΟΠΑΚ θα βαρύνουν τους Κ.Α. 156641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 15-6643 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017.
4. Οι ανωτέρω ποσότητες που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές Α’ θμιας και Β’ θμιας
εκπαίδευσης θα βαρύνουν τις πιστώσεις για τις λειτουργικές τους δαπάνες.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΑΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

246.615,00

59.187,60

305.802,60€

1,0230 €

155.689,01

37.365,36

193.054,37€

1,2440 €

16.072,75

3.857,46

19.930,21€

19.757,80

4.741,87

24.499,67€

438.134,56

105.152,30

543.286,86€

ΚΩΔ. ΑΡ. CPV

1

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο
θέρμανσης

TIMH

09135100-5

307.500,00

0,8020 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

152.188,67

3

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

12.920,22

4

Λιπαντικά

09210000-4

19.757,80
ΣΥΝΟΛΑ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΆΡΘΡΟ 3
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μόνο με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της
διακήρυξης στο φύλλο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (e-notices).
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών είναι η 23/03/2017 ημέρα Πέμπτη Ώρα 15:00
μμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Το άνοιγμα των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά) θα γίνει στις 3003-2017 -12-201 ημέρα , από ώρα 10:00 πμ.
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

21/02/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

21/02/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

22/02/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22/02/2017

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23/03/2017

3

2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 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
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
4.1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», 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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης 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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 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 γλώσσα, 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, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI –
ΜΗΤΡΩΑ του Ν.4412/2017, 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
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
4.2. 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 4
Τεύχη δημοπράτησης.
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά
σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και γ) η μελέτη,
όπως όλα αναφέρονται στο παράρτημα Α.

4

ΑΡΘΡΟ 5
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής
01. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία
υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δεν αποκλείεται η συμμέτοχη για μέρος του διαγωνισμού. Για
το σύνολο του διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής είναι 8.762,70€.
Για συμμέτοχη σε συγκεκριμένες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, θα πρέπει να γίνει ο
ανάλογος υπολογισμός της εγγυητικής συμμετοχής.
Για τα λιπαντικά ακόμη και για συμμέτοχη σε ένα είδος λιπαντικού, ο υποψήφιος προμηθευτής θα
πρέπει να καταθέσει εγγύηση για το σύνολο της ομάδας λιπαντικών, ήτοι 395,16€ . Η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Καρδίτσας (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών).
02 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
104 Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα :
Η εγγυητική συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέλη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού, που θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα
με τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ. 4 του 4412/2016) και με ανάλογη
στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1α).
Η εγγυητική συμμετοχής απευθύνεται στον Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και θα πρέπει να έχει ισχύει
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη ισχύος της προσφοράς που αναφέρεται στο
άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73
έως 78 του Ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής
εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον
οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει σε
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.
1) Η Διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου www. dimoskarditsas.gov.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο
διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι 23-03-2017 ημέρα Πέμπτη και 15:00 μμ.
Μπορούν επίσης να επικοινωνούν στο τηλ 24413-50797, 796, 799 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
από ώρα 07:00 έως 15:00 (αρμόδιος υπάλληλος ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ , ΣΚΟΥΡΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά
τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα μπορούν επίσης να την
καταθέσουν αμέσως μετά την δημοσιοποίηση του διαγωνισμού.
3) Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών (Άρθρο 60 παρ. 3α του Ν.4412/2016).
5

4) Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με
το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
5) Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να
αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.
ΑΡΘΡΟ 7
Αποκλεισμός Συμμετοχής
Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας (βάσει του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016) όσοι:
1. Εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος.
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης
– πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2803/2000 (Α’ 48).
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥτου
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής.
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τα νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α’ 166).
στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
4198/2013 (Α’ 215).
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί
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σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη στις εθνικές διατάξεις νόμου.
3. Η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016.
5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στην διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα
διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.
8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
11. Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
ΑΡΘΡΟ 8
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή προσφορών .
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα
(οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4412/2016) που ασχολούνται με την
εμπορία ή και κατασκευή των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν
να συμμετάσχουν στο σύνολο των ομάδων και ειδών της μελέτης ή για συγκεκριμένες ομάδες
πάντοτε στο σύνολο όμως των ειδών κάθε ομάδας (σύνολο καυσίμων ή το σύνολο των
ελαιολιπαντικών). Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.
Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα
συμβατικά στοιχεία της μελέτης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής
και
να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. Οι οικονομικοί
φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως
οικονομικός φορέας», 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 Δ/σης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Δ/σης Κρατικών Προμηθειών.
•
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν Ελληνικό Α.Φ.Μ. αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification 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
Δ/σης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/σης Κρατικών Προμηθειών.
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Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
Α) είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα
Β) είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση
στην Ελληνική γλώσσα, 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 όπως αυτά προσδιορίζονται στο
Παράρτημα XI – Μητρώα του Ν.4412/2016, προσκομίζοντας 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
της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
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.
2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα στον ηλεκτρονικό
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», τα κάτωθι
οριζόμενα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα
συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης
διακήρυξης.
• Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 το
οποίο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την ηλεκτρονική διεύθυνση
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
Το ΕΕΕΣ αποτελεί
υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’ 75) ως προκαταρκτική απόδειξη
προς αντικατάσταση των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν στην συνέχεια από τον ή
τους μειοδότες οικονομικούς φορείς.
• Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα
δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται :
α) Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το
ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο
καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται
για ΑΕ και ΕΠΕ.
β) Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο
καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο,
εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω
έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να
υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.
• Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
• Η αναθέτουσα αρχή
α)
Δημιουργεί
στο
διαδικτυακό
τόπο
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.
β) Στο τέλος της δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο. Το αρχείο αυτό
το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
• Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας
α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον
Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα αυτή πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή
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•

ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που
«κατέβασε από το ΕΣΗΔΗΣ.
β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία
και τον τόπο σύνταξης.
γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον
δυνατή η εκτύπωσή του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ
μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο pdf μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη
λειτουργία εκτύπωσης pdf). Διαφορετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων pdf που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.
Σε
περιβάλλον Mac OSX ή Linux το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει
ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο
φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του
αρχείου .pdf είτε με το «ανέβασμα» του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το
δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el)
Θα υπάρξει από το δήμο Καρδίτσας η ανάρτηση όλων των σχετικών με την δημιουργία
του ΕΕΕΣ στο portal του ΕΣΗΔΗΣ, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η δημοσίευση της
διακήρυξης στο (e-notices) και αποσταλούν τα αρχεία pdf που το πιστοποιούν αυτό.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Μετά την
αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας
δώδεκα (12) ημερών από την σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται εγγράφως και
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται παρακάτω, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74,
καθώς και για την τεκμηρίωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 77 του
Ν. 4412/2016.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Α. Φυσικά πρόσωπα
1. Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού η εμπορικού ή βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας επί ποινή αποκλεισμού.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 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
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού αλλά και της ημερομηνίας κατάθεσης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης προς όλους τους φορείς. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας θ’ αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι μόνο τους
ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
2. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων (2) (3)
και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Αν το πιστοποιητικό δεν καλύπτει
τις περιπτώσεις που αναφέρονται μπορεί να αντικατασταθεί με ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
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έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του
άρθρου 7 παρ. 1 της παρούσης διακήρυξης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
4. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης που θα
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και από τα οποία να προκύπτει ότι:
-Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
5. Tον αριθμό καταλόγου που διαθέτουν από το Γενικό Χημείο του Κράτους για τα
εγκεκριμένα λιπαντικά ΜΕΚ (Μηχανής Εσωτερικής Καύσης) και βαλβολινών.
Β) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά).
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου Α και
2. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
3. Οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) θα
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλο
το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Γ) Συνεταιρισμοί
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου Α
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
δ) Ενώσεις προμηθευτών (κοινή προσφορά)
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, η αναθέτουσα αρχή
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα taxisnet δεδομένα σχετικά με την φορολογική
ενημερότητα του οικονομικού φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα
παρουσιάζει κάποιον οικονομικό φορέα μη ενήμερο φορολογικά η αναθέτουσα αρχή οφείλει
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής
ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει
εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική
ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών και από την
οποία να προκύπτει ότι είναι ως τα κατά άνω ενήμερος.
Όταν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει Ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της
σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία
κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του
ταχυδρομείου.
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ΑΡΘΡΟ 9
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Α. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Ν.4412/2016.
Β. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Β.1-1.Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Β.1-2. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 της
παρούσης, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το 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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus)
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στην
ταχυδρομική δ/νση του Δήμου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που απαιτούνται και έχουν υποβληθεί με
την ηλεκτρονική προσφορά τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα δεν υποχρεούται να φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
αρχές ή άλλους φορείς.
Σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 φεκ 74Α’ τα έγγραφα που προσκομίζονται ηλεκτρονικά
στον Ο.Τ.Α θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους και στην
περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα του
ανωτέρω νόμου. Εφαρμόζοντας αναλογικά την ανωτέρω παράγραφο, γίνονται επίσης
αποδεκτά τα απλά αντίγραφα τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί
προηγουμένως από δικηγόρο. Επίσης στην περίπτωση εγγράφων που προσκομίζονται στον
Ο.Τ.Α, και έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα εγγράφων τους και να έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο σε επίσημη
μετάφραση.
Β.1-3. Δικαιολογητικά εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε
τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να
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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.
Β.1-4.Τεχνική προσφορά
Στον (υπό)φάκελο* «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 και του άρθρου 13 της παρούσης.
Η τεχνική 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.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των
τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
Β.2-1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «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 της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή
προσφοράς την τιμή (με τρία δεκαδικά ψηφία) 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.
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Τ. αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 1,023
Τ. αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,244
Τ. αναφοράς πετρέλαιο θέρμανσης:=0,802
Για τα λιπαντικά , όπως προκύπτει από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς
ζητείται από τη Διακήρυξη) 5% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,023 - <(1,023 x
0,05)=0,051> =0,972€, δηλαδή, το ποσό της έκπτωσης που θα αφαιρεθεί από την ενδεικτική
τιμή του καυσίμου
Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της
οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α΄, σε μορφή pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
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Επίσης:
1) Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών, θα αναγράφονται αριθμητικά, και στο σύνολο της
κάθε ομάδας αριθμητικά και ολογράφως.
2) Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4) Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του προς
προμήθεια υλικού της κάθε ομάδας.
5) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της προμήθειας, απορρίπτονται.
6) Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Προσφέρων είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και ότι έχει
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
ΆΡΘΡΟ 10
Προσφορές Μειοδοτών
1. Στην προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών θα δίνεται με την υποβολή τιμών στις
επιμέρους ομάδες-κατηγορίες του διαγωνισμού και για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας
(καύσιμα) ή ανά είδος λιπαντικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α για παράδοση των υλικών στο
Δήμο ή στα νομικά του πρόσωπα, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. Οι προσφερόμενες
τιμές θα αφορούν το σύνολο των ομάδων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη για τα
καύσιμα. Τονίζεται ότι η προσφορά των λιπαντικών θα είναι ανά είδος.
2. Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης, στις επιμέρους
ομάδες-κατηγορίες του διαγωνισμού για το σύνολο των ομάδων ή και για συγκεκριμένες
ομάδες στο σύνολο, όμως, των καυσίμων ή για συγκεκριμένα λιπαντικά που αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη.
3. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει τιμές για κάθε ομάδα του διαγωνισμού.
4. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν τις ίδιες τιμές στο σύνολο κάποιας ομάδας ή σε
ολόκληρο το διαγωνισμό, ή σε κάποιο είδος λιπαντικών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους σε
ποιον θα ανατεθεί, παρουσία του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων (άρθρο 90 Ν.4412/2016).
5. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή (έκπτωση), για ολόκληρη την ομάδα ή
για το σύνολο των ειδών της ή ανά είδος λιπαντικού στο σύνολο του είδους (καύσιμα ή
ελαιολιπαντικά), απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
6) Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του
προς προμήθεια υλικού της κάθε ομάδας.
7) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της προμήθειας, απορρίπτονται.
8) Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με
απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
9) Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό
μπορεί να ζητηθούν από τον προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με
τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονομικής του προσφοράς, ή τις τεχνικές
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς (άρθρο 88 Ν.4412/2016).
10) Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Προσφέρων είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και ότι έχει
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
ΆΡΘΡΟ 11
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον οχτώ (8) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
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2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των οχτώ (8) μηνών, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους
διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (2)
μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού,
αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
ΆΡΘΡΟ 12
Υποβολή Στοιχείων Τεχνικής Περιγραφής
1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική
δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές
που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η
διακήρυξη.
2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς
ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.
3. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέτουν και τα τεχνικά στοιχεία για τα είδη
καυσίμων και αναλυτικά στοιχεία (π.χ. prospectus) για τα είδη των λιπαντικών που
καταθέτουν προσφορά.
ΆΡΘΡΟ 13
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην
Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια
θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται επίσης
στην Ελληνική γλώσσα.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει,
επί ποινή απαράδεκτου, μα είναι νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα είτε από Έλληνα
δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών.
ΆΡΘΡΟ 14
Α1.Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα
από τις 10:00 π.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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».
Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 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 (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν, λαμβάνοντας σχετική
ενημέρωση από το σύστημα.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Α2. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 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.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
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αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• 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 ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες –
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι
χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσμιών που τους ορίζονται.
Α3. Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
Στην συνέχεια όταν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 της παρούσης διακήρυξης, η αρμόδια επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού προχωρά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου
«δικαιολογητικά κατακύρωσης». Η αποσφράγιση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά από
την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
Κατά την αποσφράγιση εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών, και με την ολοκλήρωσή της οι συμμετέχοντες θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
που αποσφραγίσθηκε.
ΆΡΘΡΟ 15
Λοιπές διευκρινίσεις
1. Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλλει, μόνο μετά από έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής, και
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν.4412/2016.
2. Επισημαίνεται ότι η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόμενες ενδεικτικά,
περιπτώσεις:
• Έχουν περιέλθει στην υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, χωρίς να έχουν
κατατεθεί ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
• Τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή
στοιχεία υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη
προθεσμία.
• Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.
• Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που έχει τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή.
• Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο.
• Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα
της παρούσης.
• Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
• Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης διακήρυξης.
• Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου
αυτοί αναφέρονται.
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ΑΡΘΡΟ 16
Προσφυγές- Δικαστική προστασία
Οι διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης της παρούσης
σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’), με τον οποίο
ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. Π1/273/7-2-2011 εγκύκλιο της Δ/σης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Δ/σης Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Σημειώνεται ότι από 1-1-2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της
σύμβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345-374)
του Ν.4412/2016.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν εφαρμόζονται στον παρόντα διεθνή διαγωνισμό οι διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων κατά
πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού) και συνεπώς δεν είναι δυνατή από τους
ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων.
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη
νομοθεσία και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την
ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της αριθ.
Π1/2390/21-10-2013 απόφασης (ΦΕΚ 2677/Β’).
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου
νόμου.
ΑΡΘΡΟ 17
Ενστάσεις
1. Επιτρέπεται ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της
πράξης κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής, υπό
τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016.
2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του
συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή.
Εάν το έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά και στη
συνέχεια κατατίθεται ή αποστέλλεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή,
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.
Ημερομηνία άσκησης της ένστασης θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της,
εκτός και αν υπάρχει διάσταση μεταξύ του ηλεκτρονικού και του έντυπου κειμένου.
Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής ενστάσεων.
ΆΡΘΡΟ 18
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση
τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Με την κατακύρωση μπορεί, μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, να ανατεθεί ποσότητα ολόκληρη ή
μεγαλύτερη ή μικρότερη κατά ποσοστό 15%, ανάλογα και με τις τιμές που τελικά προσφέρθηκαν
στον διαγωνισμό.
Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
• Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του
Ν.3886/2010 με την επιφύλαξη των άρθρων 377 και 379 του Ν.4412/2016.
• Ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τα
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•

άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013.
Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

ΆΡΘΡΟ 19
Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο το σχέδιο της σύμβασης, το
οποίο θα υποβληθεί με τον πλήρη φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας για έλεγχο στο Ελεγκτικό
Συνέδριο. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν θα υπογραφεί. Μετά την ολοκλήρωση
του προσυμβατικού ελέγχου στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο ανάδοχος της
προμήθειας υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου να προσέλθει για υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τους
αναθέτοντες φορείς της προμήθειας, προσκομίζοντας τις ανάλογες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
υπέρ του κάθε φορέα ξεχωριστά, σύμφωνα και με το άρθρο 5 της παρούσης. Εάν ο ανάδοχος
στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον επόμενο μειοδότη. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει
σύμβαση, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε ομάδα ή την τιμή
κατακύρωσης/ανάθεσης.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους, με δυνατότητα παραπομπής στη σχετική
διακήρυξη.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την
κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο και τους
Προέδρους των Νομικών Προσώπων.
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως
ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
5. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των
εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
6. Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν τις ποσότητες των
υλικών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί ο
προμηθευτής θα πρέπει να ανταποκριθεί πλήρως.
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ΑΡΘΡΟ 20
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
1. Η παράδοση των καυσίμων στα οχήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.)
θα γίνετε περιοδικά και άμεσα, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής
από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και των Ν.Π. Ο ανάδοχος οφείλει, χωρίς καθυστέρηση,
από την στιγμή που λαμβάνει την εντολή από τον κατά περίπτωση φορέα, να τον εφοδιάζει με
την παραγγελθείσα ποσότητα καυσίμων και λιπαντικών.
2. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στα κτίρια του δήμου, των Ν.Π. (παιδικοί
σταθμοί, σχολικές μονάδες Α’ θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης, με φροντίδα, μεταφορικά μέσα
και έξοδα του προμηθευτή, μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από τη σχετική
παραγγελία του παραλήπτη.
ΆΡΘΡΟ 21
Παραλαβή Ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του
Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του
Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.
Κατά την παράδοση των καυσίμων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει
ενυπόγραφο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. δελτίο αποστολής), στο οποίο θα αναγράφεται
τουλάχιστον η παραδοτέα ποσότητα και το είδος που παραδίδεται. Σε αυτή την περίπτωση η αξία
που θα προσδιορίζεται βάσει της μέσης τιμής την ημέρα της παράδοσης από το τμήμα Εμπορίου
ή τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα, θα αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται βάσει των
δελτίων αποστολής που έχουν εκδοθεί.
Τα παραστατικά θα περιέρχονται στην υπηρεσία καθημερινά με ευθύνη του αναδόχου. Τον
προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές
ή είναι ελαττωματικό, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω
επιβάρυνση του αναθέτοντα φορέα.
Η δαπάνη φόρτωσης, μεταφοράς και ασφάλειας των υλικών μέχρι την παραλαβή από την
επιτροπή παραλαβής βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο της προμήθειας.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε είδος ελέγχου που θα κρίνει
σκόπιμο, προκειμένου να διαπιστώσει και εξασφαλίσει την συμφωνία της ποιότητας των
παραδοθέντων ειδών με αυτή των Ελληνικών και Κοινοτικών ποιοτικών διατάξεων. Η ποιότητα
καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, όπως
καθορίζονται με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.
ΆΡΘΡΟ 22
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
1.
Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά την λήξη του συμβατικού
χρόνου, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
2.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν
την χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
ΑΡΘΡΟ 23
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016:
• Αν δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.
• Αν δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
• Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου ή του Ν.Π.
• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
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επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του
Ν.4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 24
Τρόπος Πληρωμής
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει τμηματικά μετά την παραλαβή
των υπό προμήθεια παραγγελθέντων υλικών και την έκδοση τιμολογίου από τον προμηθευτή.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων.
2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από το Δήμο ή τα Νομικά
Πρόσωπα εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, ο Δήμος ή
το Νομικό Πρόσωπο καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από
τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία
έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
3. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι εξής κρατήσεις:
• φόρος εισοδήματος 1% στο καθαρό ποσό της αξίας των καυσίμων και 4% στην αξία
των ελαιολιπαντικών
• Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,06 % (πλέον
χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτόσημου 20%).
• Εφόσον εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση του άρθρου 36 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται
κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ του
Δημοσίου, που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Δ/σης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 25
Κανόνες δημοσιότητας
Περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος και θα δημοσιευθεί:
• Στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
• Σε δύο οικονομικές εφημερίδες.
• Σε μια τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα.
• Σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδες του Νομού εφόσον εκπληρώνουν τις
προϋποθέσεις του Ν.3548/2007 και περιλαμβάνονται στην αριθ. 13289/7-5-2016 (ΦΕΚ
1716/Β’) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας όπως ισχύει.
• Στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://www.sites.diavgeia.gov.gr.)
• Στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία θα προηγηθεί των
δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο.
• Στον διαδικτυακό τόπο http://www.promitheus.gov.gr.
• Στην ιστοσελίδα του Δήμου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ www.dimoskarditsas.gov.gr
ΑΡΘΡΟ 26
Δαπάνες
Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 ΦΕΚ163 Α’
και την εγκ. 11 με αρ. πρωτ. 27754/28-06/2010.
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια
και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία,
με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη
και υποχρέωση του δήμου.
Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον
καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης και για τυχόν
δαπάνες που έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν με σχετική νομοθεσία και δεν αναγράφονται
στην παρούσα διακήρυξη.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’).
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ΑΡΘΡΟ 27
Λοιποί Όροι
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα
δικαιώματα της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά.
Η ακυρότητα μέρους της παρούσης δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρης της Σύμβασης.
Η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει.
Τα υπογράφοντα την παρούσα Σύμβαση μέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.
ΑΡΘΡΟ 28
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και τις ισχύουσες διατάξεις,
όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης διακήρυξης. Σε περίπτωση διαφορών,
που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της σύμβασης, οι
συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’) καθώς και του
Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’).
ΑΡΘΡΟ 29
Ειδικοί όροι
Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και
εξαρτώνται από τις ανάγκες των φορέων.
Η κάθε Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει ξεχωριστά ή από κοινού τις εξής
διαδικασίες δικαιώματος προαίρεσης (option):
α) Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες, πριν από την εξάντληση
του συμβατικού ποσού, η κάθε Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη
διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης (option) ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ για επιπλέον ποσότητες του
ζητούμενου είδους, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την
προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισμού.
β) Η σύμβαση της προμήθειας καυσίμων δύναται να παραταθεί μέχρι και την εξάντληση των
ποσοτήτων και σε καμία περίπτωση πέραν του ΤΡΙΜΗΝΟΥ από τη λήξη του οικ. Έτους 2017,
μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή δεν
θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου χρόνου για την εξάντληση του συμβατικού ποσού που
κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΧΡΗΣΗ:

204.983,16€
(μαζί με ΦΠΑ 24%)
2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 204.982,65 ( με ΦΠΑ 24%)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων. Η τεχνική έκθεση συντάχτηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 204.982,65€ με Φ.Π.Α. 24%, η οποία
προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου με υπάρχουσα πίστωση
204.982,65€.
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’.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσιο τακτικό
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής
πώλησης την ημέρα παράδοσης στo νομό Καρδίτσας , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της
αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρδίτσα, 25/1/2017
O Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Γεώργιος Αγγέλου
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Προϊστάμενος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης

Νικόλαος Καμινιώτης
Μ-Η Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΧΡΗΣΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
204.982,65
(μαζί με ΦΠΑ 24%)

2017

ΘΕΜΑ: : «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Καρδίτσας με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΙΣ 25/1/2017

ΔΑΠΑΝΗ

ΛΙΤΡΟ

11.999,67

1,244

14.927,59

ΛΙΤΡΟ

147.000

1,023
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

150.381,00
165.308,59
39.674,06
204.982,65

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρδίτσα, 25/1/2017
O Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Γεώργιος Αγγέλου
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Προϊστάμενος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης

Νικόλαος Καμινιώτης
Μ-Η Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης
66.630,16 €

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:

2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
66.630,16 € ( με ΦΠΑ 24%)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων. Η τεχνική έκθεση συντάχτηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 66.630,16 €
Ευρώ με Φ.Π.Α. 23%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό
του δήμου.
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’.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό
ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στo νομό Καρδίτσας.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 66.630,16 € Ευρώ με
Φ.Π.Α. 24%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του
δήμου για το έτος 2017.
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

67.000,0000

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

53.734,00 €
0,80200

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 25/1/2017

53.734,00 €
12.896,16 €
66.630,16 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

O ΔΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕ 11

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ΤΟ Δ.Ο.Π.Α.Κ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΧΡΗΣΗ:

2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΟΠΑΚ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων που θα καλύψει τις ανάγκες
των νομικών προσώπων του δήμου Καρδίτσας (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΔΟΠΑΚ ). Η τεχνική έκθεση συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των παραπάνω νομικών πρόσωπων του δήμου
Καρδίτσας προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 247.174,38
Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%
αναλυτικά ως εξής :
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για ποσό
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για ποσό
για ποσό
3 ΔΟΠΑΚ
ΣΥΝΟΛΟ

111.977,04 €
104.420,40 €
30.776,94 €
247.174,38 €

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’.
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’.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό
ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στo νομό Καρδίτσας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσιάζεται ως εξής:

Α/Α

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΛΙΤΡΟ

112.598,5800

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
0,80200

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ

90.304,06 €
90.304,06 €
21.672,97 €
111.977,04 €
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Α/Α

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΛΙΤΡΟ

105.000,0000

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
0,80200

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

ΔΟΠΑΚ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

22.901,42

0,80200

ΔΑΠΑΝΗ

84.210,00 €
84.210,00 €
20.210,40 €
104.420,40 €

ΔΑΠΑΝΗ

18.366,94

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

18.366,94

Φ.Π.Α. 24%

4.408,07
22.775,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη του ΔΟΠΑΚ είναι ως εξής:
ΔΟΠΑΚ

Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
920,55
5.188,67

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
1,24400
1,02300

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 25/1/2017

ΔΑΠΑΝΗ
1.145,16 €
5.308,01 €
6.453,17 €
1.548,76 €
8.001,94 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

O ΔΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕ 11

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΧΡΗΣΗ:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

24.499,67€
(μαζί με ΦΠΑ 24%)
2017

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε κατόπιν εντολής του κ. Δημάρχου Καρδίτσας, προκειμένου ο
Δήμος Καρδίτσας να διενεργήσει διαγωνισμό προμήθειας λιπαντικών για την κάλυψη των
αναγκών του.
Η προμήθεια λιπαντικών αφορά τα εξής:
1. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα SAE 15W-40 για πετρελαιοκίνητα τροχοφόρα του Δήμου
2. Λιπαντικά υδραυλικών Νο 68 για τα απορριμματοφόρα του Δήμου και μηχ/τα έργων
3. Γράσο λίπανσης για τα απορριμματοφόρα του Δήμου και μηχ/τα έργων
4. Βαλβολίνη 80W-90W για τα απορριμματοφόρα του Δήμου και τα μηχ/τα έργων
5. Λιπαντικό 75W-90 για τα απορριμματοφόρα του Δήμου και μηχ/τα έργων
6. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα Ντέλβακ 10W-40 για απορριμματοφόρα.
7. Αντιπηκτικό για όλα τα οχήματα του Δήμου
8. Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 2Τ
9. Λάδι SAE 30W
10. Λάδι για υδραυλικά συστήματα ATF
11. AdBlue τοξικό διάλυμα ουρίας.
Η δαπάνη του έργου θα αντιμετωπισθεί από τα έξοδα του Δήμου.
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1ο (αντικείμενο προμήθειας)
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια διαφόρων τύπων λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου
Καρδίτσας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.499,67€
Άρθρο 2ο (ισχύουσες διατάξεις)
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 3ο (προδιαγραφές)
Τα λιπαντικά θα είναι ομοιογενή μίγματα και διαυγή και Δε θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ουσίες
και θα πληρούν τις προδιαγραφές του Γ.Χ.Κ. όπως αυτές καθορίζονται με την 176/1994 απόφαση του
ανώτατου χημικού συμβουλίου (ΦΕΚ 421 κ.Β την 6.6.1994) για τα ορυκτέλαια και με την 12/95 απόφαση
του ανωτάτου χημικού συμβουλίου (ΦΕΚ 471τ.Βτης29.5.1995) για βαλβολίνες. Σημειώνεται ότι τα
λιπαντικά θα πρέπει – ανεξάρτητα από τα παραπάνω – να έχουν έγκριση για παραγωγή ή την διακίνηση
των στην Ελλάδα από το Γ.Χ.Κ.. Τα προς προμήθεια λιπαντικά κατά βαθμό ιξώδους (SAE) και επιπέδου
ποιότητας ΑΡΙ έχουν ως εξής:
•

Λάδι πετρελαιοκινητήρων 15W-40
Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρες, το οποίο παρέχει
αυξημένη προστασία του κινητήρα, οικονομία καυσίμου και μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.
Εγκρίσεις – προδιαγραφές: ACEA E5, E7, API CI-4/CL, MB-Έγκριση 228.3, M3275, VDS-3, RVI RLD2, Cummins CES 20076, CES 20077, MTU Oil Category, ECF-2,DQC III-10
Συσκευασία : Βαρέλι των 205 λίτρων.

•

Βαλβολίνη 80W-90
Βαλβολίνες ενισχυμένες με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP – Extreme Pressure) Εγκρίσεις –
Προδιαγραφές : ΑΡΙ:GL-5
Συσκευασία : Βαρέλι των 205 λίτρων.

•

Βαλβολίνη 75W-90 συνθετική
100% συνθετική πολύτυπη βαλβολίνη για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά αυτοκινήτων και
φορτηγών. Παρέχει ισχυρή προστασία και λίπανση σε συνθήκες υψηλών φορτίων και στροφών,
διατήρηση ρευστότητας σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, εύκολη και αθόρυβη αλλαγή των
ταχυτήτων, οικονομία καυσίμου καθώς και μεγάλα διαστήματα αλλαγής.
Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : API Service GL 5 / MT-1, SAE J2360 (MIL-PRF-2105E ) ZF TE-ML 02,05,
07, MAN 341SL, 342SL, 3343 SL Scania STO 1:0 (box), Mack GO-G, MB 235.0
Συσκευασία : Βαρέλι των 205 λίτρων.

•

Λάδι υδραυλικών συστημάτων ATF
Λιπαντικά για κιβώτια ταχυτήτων και τιμονιών για αυτόματη μετάδοση κίνησης αυτοκινήτων με χρήση
λιπαντικών ποιοτικής στάθμης . Με υψηλής ποιότητας λιπαντικά και τα ειδικά πρόσθετα για να
διασφαλίζουν αντοχή στην οξείδωση.
Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DEXRON III.
Συσκευασία : Βαρέλι των 205 λίτρων

•

Λάδι υδραυλικού τύπου ISO 68
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ρευστότητας 68 κατά ISO,
ενισχυμένο με πρόσθετα κατά της φθοράς και της διάβρωσης.
Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : DIN 51524 HLP PART II,
Συσκευασία : Βαρέλι των 205 λίτρων.

•

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα Ντέλβακ 10W-40
Πολυβάθμιο λιπαντικό αρίστης ποιότητας. Παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της
διάβρωσης. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων,
συμπεριλαμβανομένων των καταλυτικών, πολυβάλβιδων, turbo και Injection.
Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : τεχνολογίας EURO 4, ACEA E7/E4 , API CF, MB.228.5 , MAN 3277.
Συσκευασία : Βαρέλι των 205 λίτρων.

•

Λιπαντικά SAE 30W
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Εγκρίσεις – Προδιαγραφές : θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές API CF/SG, ACEA E1, MBApproval 228.0
Συσκευασία : Βαρέλι των 205 λίτρων.
•

AdBlue
Yψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως πρόσθετο μείωσης
οξειδίων του αζώτου (NOx) για κινητήρες φορτηγών και λεωφορείων γενιάς EURO IV, V (και
μελλοντικώς EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με σύστημα καταλυτικής επεξεργασίας
καυσαερίων SCR (Selective Catalytic Reduction). Θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του
γερμανικού οίκου Blue Sky Automotive GmbH
σχετικά με την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του ISO 22241-1.
Συσκευασία : Δοχείο των 10 λίτρων.

•

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 2Τ
Λιπαντικών (χορτοκοπτικών) θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές JASO FC ~ ISO EGC

•

Γράσο βάσεως λιθίου
ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP Extreme Pressure). Θα καλύπτει τουλάχιστον τις
προδιαγραφές NLGI: 3

•

Αντιψυκτικό
Το Αντιψυκτικό Υγρό θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας μη προδυαλυμένο και θα έχει σαν βάση την
αιθυλενογλυκόλη. Θα πρέπει να παρέχει προστασία τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες
το δε εύρος διακύμανσης των θερμοκρασιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεταξύ –35 οC kai + 100
C. Θα πρέπει δε να παρέχει προστασία στους – 35 c, σε αναλογία 50-50- με νερό.
Επίσης θα πρέπει να παρέχουν μέγιστη αντισκωριακή προστασία όπως και προστασία κατά του
αφρισμού αλλά και κατά του σχηματισμού λάσπης. Δεν πρέπει να περιέχουν φωσφορικά ενώ
επιθυμητή είναι και η απουσία νιτρικών, αμινών ή πυριτικών.

Άρθρο 4ο
Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στο αμαξοστάσιο του Δήμου κατόπιν εντολής και έγγραφής
παραγγελίας σταδιακά ή όλη η ποσότητα και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του το χρόνο που θα μεσολαβεί από την
παραγγελία μέχρι την παράδοση των λιπαντικών. Ο Δήμος επιθυμεί ο χρόνος αυτός να είναι το πολύ 2
ημέρες.
Άρθρο 5ο
Τα λιπαντικά θα πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές θα είναι εγκεκριμένου οίκου παρασκευής και
διάθεσης λιπαντικών και θα έχουν προδιαγραφές ποιότητας ISO, θα αναγράφονται κατά μονάδα
συσκευασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω:
 Ονομασία και είδος περιεχομένου –
 Αριθμός ιξώδους SAE –
 Επίπεδο ποιότητας ΑΡΙ, - ACEA
 Όγκος περιεχομένου κατά λίτρα ή το βάρος του σε κιλά όπου ζητείται



Ονοματεπώνυμο και εμπορική επωνυμία καθώς και διεύθυνση του υπευθύνου για την κυκλοφορία
του προϊόντος.

Άρθρο 6ο
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα πριν την παραλαβή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προς
παράδοση προϊόντων , με τον τρόπο που αναφέρεται στην απόφαση 13/85 του Α.Χ.Σ.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣ.

ΣΥΝΟΛΟ

205………Lt

1.435

2,90 €

4.161,50 €

205………Lt

2.665

2,05 €

5.463,25 €

2

Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα SAE 15W40
Λιπαντικά υδραυλικών Νο 68

3

Λιπαντικά 75W-90

205………Lt

615

5,45 €

3.351,75 €

4

Βαλβολίνη 80W-90W

205………Lt

410

2,76 €

1.131,60 €

5

180………kg

360

3,38 €

1.216,80 €

205………Lt

410

5,42 €

2.222,20 €

7

Γράσο λίπανσης
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα Ντέλβακ
10W-40
Αντιπηκτικό

205………Lt

205

3,08 €

631,40 €

8

Λάδι SAE 30W

205………Lt

205

3,05 €

625,25 €

9

Λάδι 2t mix

20………Lt

20

2,34 €

46,80 €

10………Lt

100

1,18 €

118,00 €

205………Lt

205

3,85 €

789,25 €

ΣΥΝΟΛΟ

19.757,80

1

6

10

Adblue

11

Λιπαντικό ATF

ΦΠΑ

4.741,87

ΤΕΛΙΚΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρδίτσα, 25/1/2017
O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου
Γεώργιος Αγγέλου
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

24.499,67

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Προϊστάμενος Καθαριότητας
Νικόλαος Καμινιώτης
Μ-Η Μηχανικός

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΑΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Α/Α

ΚΩΔ. ΑΡ. CPV

1

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο
θέρμανσης

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

TIMH

09135100-5

307.500,00

0,8020 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

152.188,67

1,0230 €

3

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

12.920,22

1,2440 €

4

Λιπαντικά

09210000-4

19.757,80
ΣΥΝΟΛΑ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

246.615,00

59.187,60

305.802,60€

155.689,01

37.365,36

193.054,37€

16.072,75

3.857,46

19.930,21€

19.757,80

4.741,87

24.499,67€

438.134,56

105.152,30

543.286,86€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
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