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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ-147Α/8-8-16) σε δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
1.238.474,30 € (ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων
ευρώ και τριάντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 998.769,60
ΦΠΑ: 239.704,70). Το κόστος θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς των φορέων (Δήμος, ΔΕΥΑΑΝ, ΟΚΥΔΑΝ, ΠΑΟΔΑΝ, ΣΕΠΕΔΑΝ, ΣΕΔΕΔΑΝ). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και των όρων παράδοσης δίδονται στην τεχνική περιγραφή, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 61/10847/2018 και στην διακήρυξη με αρ. πρωτ. 18571/29-11-2018, η οποία αναρτάται και στο ΚΗΜΔΗΣ. Ειδικά για την προμήθεια
υγρών καυσίμων η τροφοδοσία θα γίνεται άμεσα, εντός των Διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αγίου Νικολάου, με ευθύνη του αναδόχου.
Κάθε υποψήφιος στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των
υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού υπό την
προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων κάθε
ομάδας. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα την συνολικά χαμηλότερη προσφορά για κάθε ομάδα ειδών, εφόσον τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης. Ειδικά για τις ομάδες των καυσίμων κριτήριο θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης (%) στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ. Αν. &Ανταγ., για την
περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι ενιαίο για όλα
τα είδη της κάθε ομάδας όπου υποβάλλουν προσφορά, ενώ μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 3% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής.
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
και στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα την
παραγωγή, εμπορία ή τη διάθεση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Οι
προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά εγγραφής τους στα αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Η προμήθεια αφορά βάσει των αριθμών αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) τα εξής: 09132100-4,
09134200-9, 09135100-5, 09211000-1, 24951000-5.
Παρέχεται η δυνατότητα στο Φορέα και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του να αυξομειώσει τις
ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού. Οι Φορείς δεν
υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξαντληθεί προ της
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λήξης της σύμβασης, αυτή λύεται αυτοδίκαια. Δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση τιμών και ποσοστών
εκπτώσεων. Η προμήθεια των ειδών αφορά τα έτη 2019, 2020 και οι συμβάσεις θα καταρτισθούν χωριστά
για κάθε Φορέα.
Το κάθε Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει ξεχωριστά ή από κοινού τις εξής
διαδικασίες δικαιώματος προαίρεσης (option) κατ’ έτος:
α) Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες καυσίμων πριν από την εξάντληση
του συμβατικού ποσού το κάθε Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία
δικαιώματος προαίρεσης (option) μονομερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούμενου είδους, μέχρι την
εξάντληση του ετήσιου συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του
διαγωνισμού.
β) Η σύμβαση της προμήθειας καυσίμων δύναται να παραταθεί έως και τρεις μήνες πέραν της λήξης
της, ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το υπαγορεύσουν υπηρεσιακές ανάγκες, μετά από κοινή
συμφωνία των συμβαλλομένων, χωρίς μεταβολή των ουσιωδών όρων τους και, υπό την προϋπόθεση, ότι η
παράταση αυτή δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου χρόνου για την εξάντληση του συμβατικού ποσού
έτους 2020 που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισμού και μέχρι την
ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης.
Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για τροποποίηση σύμβασης κατά τη
διάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και των δυνατοτήτων τροποποίησης του
συμβατικού αντικειμένου κατά την κατακύρωση, βάσει του άρθρου 105 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30)
ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου
www.dimosagn.gr (στον πίνακα «προκηρύξεις- διαγωνισμοί»).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: Πέμπτη 29-11-2018 ώρα 20:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 03-01-2019 ώρα 23:55. Η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την Πέμπτη 10-01-2019 ώρα 11:00 από την Επιτροπή διενέργειας
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό για λόγους
ανωτέρας βίας η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ώρα, τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία
αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη
εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο
Αγίου Νικολάου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο
2841340156, από το Γραφείο Προμηθειών.
Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε
ηλεκτρονικά στις 29-11-2018 και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς 18-543139-001.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ
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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
72100
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΕΛΟΥΝΤΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ
72100
Τηλέφωνο: +30 2841340156
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zampagkalou@gmail.com
Φαξ: +30 2841022257
Κωδικός NUTS: EL432
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.dimosagn.gr
I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕΥΑΑΝ)
ΛΑΤΟΥΣ 8
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
72100
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΛΑΤΟΥΣ 8
Τηλέφωνο: +30 2841091218
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyaan.ty@gmail.com
Φαξ: +30 2841082520
Κωδικός NUTS: EL432
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.deyaan.gr/

I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΚΥΔΑΝ)
Κ. ΚΟΖΥΡΗ 18
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
72100
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ. ΚΟΖΥΡΗ 18
Τηλέφωνο: +30 2841086100
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: okydan2011@gmail.com
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Φαξ: +30 2841023743
Κωδικός NUTS: EL432
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.dimosagn.gr
I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΑΟΔΑΝ)
ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
72100
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7
Τηλέφωνο: +30 2841089513
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: polathorg@gmail.com
Φαξ: +30 2841024071
Κωδικός NUTS: EL432
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.dimosagn.gr

I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΠΕΔΑΝ)
ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
72100
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7
Τηλέφωνο: +30 2841340155
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eloukaki@dimosagn.gr
Φαξ: +30 2841022257
Κωδικός NUTS: EL432
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.dimosagn.gr

I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΔΕΔΑΝ)
ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
72100
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7
Τηλέφωνο: +30 2841340155
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eloukaki@dimosagn.gr
Φαξ: +30 2841022257
Κωδικός NUTS: EL432
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
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Γενική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.dimosagn.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΕΛΟΥΝΤΑΣ (πρώην κτίριο ΟΤΕ)
Άγιος Νικόλαος
72100
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ζαμβία Παγκάλου
Τηλέφωνο: +30 2841340156
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zampagkalou@gmail.com
Φαξ: +30 2841022257
Κωδικός NUTS: EL432
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dimosagn.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.dimosagn.gr/municipal-update/proclamation
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
Αριθμός αναφοράς: ΜΕΛΕΤΗ 61/10847/2018

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09134200

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η διαδικασία ανάθεσης αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων
(επιβατηγά, μηχανήματα έργου, φορτηγά κλπ) και τη θέρμανση των εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του. Είναι σύμφωνη με το άρθρο 158 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 998 769.60 EUR
II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 7

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 1. Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Τ.Π. 1)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200
09132100
09135100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο Καλλικρατικός Δήμος Αγίου Νικολάου

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύνολο ποσότητας 380.000 λίτρα.
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προυπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιλαμβάνονται στην μελέτη
αρ. 61/10847/2018.
Ειδικά για την προμήθεια υγρών καυσίμων, λόγω της αδυναμίας αποθήκευσης των ποσοτήτων και για αποφυγή
χρονικής επιβάρυνσης, η τροφοδοσία με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται τμηματικά και τα είδη θα
παραδίδονται άμεσα, εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα
παραδίδεται εντός 24ωρου από τη γραπτή εντολή τις εγκαταστάσεις των φορέων. Ο ανάδοχος εφόσον δεν έχει
δικό του πρατήριο λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του κατάλογο
με συνεργαζόμενα πρατήρια, τα οποία θα εξυπηρετούν και τη μορφή που έχει λάβει η μεταξύ τους συνεργασία.
Αναλυτικά οι όροι παράδοσης αναγράφονται στην μελέτη αρ. 61/10847/2018 και την διακήρυξη.
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων, το κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης (%) στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, για την Περιοχή Δήμου Αγίου Νικολάου, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς
να υπερβαίνει το 3% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής. Δηλαδή, η οικονομική προσφορά υποβάλλεται
με ποσοστό έκπτωσης είτε θετικό, είτε αρνητικό χωρίς όμως στην περίπτωση της αρνητικής έκπτωσης να
υπερβαίνει το 3%, της νομίμως διαμορφωμένης τιμής του είδους. Σε κάθε περίπτωση τα συμφωνητικά θα
συναφθούν στο συνολικό ποσό που προβλέπει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, χωρίς να γίνει υπέρβαση αυτού.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν για την προμήθεια υγρών καυσίμων ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για
όλα τα είδη κάθε ομάδας που τους ενδιαφέρει.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 482 380.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι συμβάσεις καυσίμων δύναται να παραταθούν χρονικά έως και 31/03/2021 ή για αόριστο χρόνο ή διάστημα
μεγαλύτερο του τριμήνου, χωρίς μεταβολή των ουσιωδών όρων αυτών, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού
ποσού έτους 2020 που κατακυρώθηκε, την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης. Λόγω
περιορισμού λέξεων στην παρούσα δημοσίευση, υπάρχει ανάλυση στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
βάσει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης των
δυνατοτήτων τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου κατά την κατακύρωση, βάσει του άρθρου 105 παρ. 1
του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.
Το κάθε Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα κατ’ έτος, σε περίπτωση που εξαντληθούν οι
προϋπολογιζόμενες ποσότητες καυσίμων πριν από την εξάντληση του συμβατικού ποσού να ενεργοποιήσει
τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούμενου είδους, μέχρι
την εξάντληση του ετήσιου συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του
διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι ποσότητες των ειδών αφορούν κατά προσέγγιση εκτίμηση. Παρέχεται η
δυνατότητα σε κάθε φορέα να αυξομειώσει τις ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του
συμβατικού ποσού.
Επίσης ενδεικτικός είναι και ο επιμερισμός των ποσοτήτων στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού
(Κ.Α.) κάθε φορέα που αφορούν τις επιμέρους υπηρεσίες του. Σε περίπτωση ανάγκης για μεγαλύτερη ή
μικρότερη ανάλωση από την προϋπολογισθείσα, επιτρέπεται η μεταφορά ποσών μεταξύ των Κ.Α. του φορέα για
την προμήθεια, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού.
Οι Φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος,
ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.Σε περίπτωση κατά την οποία
ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση ή
δικαίωμά του.

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 2. Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Τ.Π. 2)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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09211000
24951000
II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο Καλλικρατικός Δήμος Αγίου Νικολάου

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύνολο ποσότητας 14.500 λίτρα ή συσκευασία, κατά περίπτωση. Αναλυτικά ο ενδεικτικός προυπολογισμός
και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιλαμβάνονται στην μελέτη αρ. 61/10847/2018. Για τα είδη των
λιπαντικών, κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης. Η ενδεικτική τιμή του
είδους “Απιονισμένο νερό” αφορά τετράλιτρο. Τα λιπαντικά πρέπει να είναι πρωτογενή και μη ανακυκλωμένα,
να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρησή τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση
Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους και όσα είναι εισαγωγής πιστοποίηση από την εταιρεία
κατασκευής ότι οι προδιαγραφές τους είναι οι αναγραφόμενες. Για το είδος 1 και 2 απαραίτητη η προσκόμιση
πιστοποίησης καταλληλότητος (approval) προσφερόμενου προϊόντος για τους τύπους οχημάτων του Δήμου από
την κατασκευάστρια εταιρεία. Η παράδοσή τους θα γίνεται τμηματικά. Το συμφωνητικό θα συναφθεί στις τιμές
προσφοράς του αναδόχου. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν την ενδεικτική δαπάνη για την
ομάδα.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 71 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
βάσει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης των
δυνατοτήτων τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου κατά την κατακύρωση, βάσει του άρθρου 105 παρ. 1
του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι ποσότητες των ειδών αφορούν κατά προσέγγιση εκτίμηση. Παρέχεται η
δυνατότητα σε κάθε φορέα να αυξομειώσει τις ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του
συμβατικού ποσού.
Επίσης ενδεικτικός είναι και ο επιμερισμός των ποσοτήτων στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού
(Κ.Α.) κάθε φορέα που αφορούν τις επιμέρους υπηρεσίες του. Σε περίπτωση ανάγκης για μεγαλύτερη ή
μικρότερη ανάλωση από την προϋπολογισθείσα, επιτρέπεται η μεταφορά ποσών μεταξύ των Κ.Α. του φορέα για
την προμήθεια, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού.
Οι Φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος,
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ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.Σε περίπτωση κατά την οποία
ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση ή
δικαίωμά του.
Αναλυτικά οι όροι παράδοσης αναγράφονται στην μελέτη αρ. 61/10847/2018 και την διακήρυξη.
II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 3. Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΑΑΝ (Τ.Π. 1)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200
09132100
09135100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο Καλλικρατικός Δήμος Αγίου Νικολάου

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύνολο ποσότητας 126.000 λίτρα.
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προυπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιλαμβάνονται στην μελέτη
αρ. 61/10847/2018.
Ειδικά για την προμήθεια υγρών καυσίμων, λόγω της αδυναμίας αποθήκευσης των ποσοτήτων και για αποφυγή
χρονικής επιβάρυνσης, η τροφοδοσία με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται τμηματικά και τα είδη θα
παραδίδονται άμεσα, εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα
παραδίδεται εντός 24ωρου από τη γραπτή εντολή τις εγκαταστάσεις των φορέων. Ο ανάδοχος εφόσον δεν έχει
δικό του πρατήριο λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του κατάλογο
με συνεργαζόμενα πρατήρια, τα οποία θα εξυπηρετούν και τη μορφή που έχει λάβει η μεταξύ τους συνεργασία.
Αναλυτικά οι όροι παράδοσης αναγράφονται στην μελέτη αρ. 61/10847/2018 και την διακήρυξη.
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων, το κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης (%) στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, για την Περιοχή Δήμου Αγίου Νικολάου, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς
να υπερβαίνει το 3% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής. Δηλαδή, η οικονομική προσφορά υποβάλλεται
με ποσοστό έκπτωσης είτε θετικό, είτε αρνητικό χωρίς όμως στην περίπτωση της αρνητικής έκπτωσης να
υπερβαίνει το 3%, της νομίμως διαμορφωμένης τιμής του είδους. Σε κάθε περίπτωση τα συμφωνητικά θα
συναφθούν στο συνολικό ποσό που προβλέπει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, χωρίς να γίνει υπέρβαση αυτού.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν για την προμήθεια υγρών καυσίμων ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για
όλα τα είδη κάθε ομάδας που τους ενδιαφέρει.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 163 680.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι συμβάσεις καυσίμων δύναται να παραταθούν χρονικά έως και 31/03/2021 ή για αόριστο χρόνο ή διάστημα
μεγαλύτερο του τριμήνου, χωρίς μεταβολή των ουσιωδών όρων αυτών, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού
ποσού έτους 2020 που κατακυρώθηκε, την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης. Λόγω
περιορισμού λέξεων στην παρούσα δημοσίευση, υπάρχει ανάλυση στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
βάσει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης των
δυνατοτήτων τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου κατά την κατακύρωση, βάσει του άρθρου 105 παρ. 1
του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.
Το κάθε Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα κατ’ έτος, σε περίπτωση που εξαντληθούν οι
προϋπολογιζόμενες ποσότητες καυσίμων πριν από την εξάντληση του συμβατικού ποσού να ενεργοποιήσει
τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούμενου είδους, μέχρι
την εξάντληση του ετήσιου συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του
διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι ποσότητες των ειδών αφορούν κατά προσέγγιση εκτίμηση. Παρέχεται η
δυνατότητα σε κάθε φορέα να αυξομειώσει τις ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του
συμβατικού ποσού.
Επίσης ενδεικτικός είναι και ο επιμερισμός των ποσοτήτων στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού
(Κ.Α.) κάθε φορέα που αφορούν τις επιμέρους υπηρεσίες του. Σε περίπτωση ανάγκης για μεγαλύτερη ή
μικρότερη ανάλωση από την προϋπολογισθείσα, επιτρέπεται η μεταφορά ποσών μεταξύ των Κ.Α. του φορέα για
την προμήθεια, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού.
Οι Φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος,
ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.Σε περίπτωση κατά την οποία
ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση ή
δικαίωμά του.

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 4. Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΚΥΔΑΝ (Τ.Π. 1)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο Καλλικρατικός Δήμος Αγίου Νικολάου

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύνολο ποσότητας 54.980 λίτρα.
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προυπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιλαμβάνονται στην μελέτη
αρ. 61/10847/2018.
Ειδικά για την προμήθεια υγρών καυσίμων, λόγω της αδυναμίας αποθήκευσης των ποσοτήτων και για αποφυγή
χρονικής επιβάρυνσης, η τροφοδοσία θα γίνεται τμηματικά και τα είδη θα παραδίδονται άμεσα, εντός των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται εντός 24ωρου από
τη γραπτή εντολή τις εγκαταστάσεις των φορέων. Ο ανάδοχος εφόσον δεν έχει δικό του πρατήριο λιανικής
πώλησης υγρών καυσίμων, θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του κατάλογο με συνεργαζόμενα
πρατήρια, τα οποία θα εξυπηρετούν και τη μορφή που έχει λάβει η μεταξύ τους συνεργασία. Αναλυτικά οι όροι
παράδοσης αναγράφονται στην μελέτη αρ. 61/10847/2018 και την διακήρυξη.
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων, το κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης (%) στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, για την Περιοχή Δήμου Αγίου Νικολάου, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς
να υπερβαίνει το 3% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής. Δηλαδή, η οικονομική προσφορά υποβάλλεται
με ποσοστό έκπτωσης είτε θετικό, είτε αρνητικό χωρίς όμως στην περίπτωση της αρνητικής έκπτωσης να
υπερβαίνει το 3%, της νομίμως διαμορφωμένης τιμής του είδους. Σε κάθε περίπτωση τα συμφωνητικά θα
συναφθούν στο συνολικό ποσό που προβλέπει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, χωρίς να γίνει υπέρβαση αυτού.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν για την προμήθεια υγρών καυσίμων ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για
όλα τα είδη κάθε ομάδας που τους ενδιαφέρει.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 48 382.40 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι συμβάσεις καυσίμων δύναται να παραταθούν χρονικά έως και 31/03/2021 ή για αόριστο χρόνο ή διάστημα
μεγαλύτερο του τριμήνου, χωρίς μεταβολή των ουσιωδών όρων αυτών, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού
ποσού έτους 2020 που κατακυρώθηκε, την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης. Λόγω
περιορισμού λέξεων στην παρούσα δημοσίευση, υπάρχει ανάλυση στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
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II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
βάσει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης των
δυνατοτήτων τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου κατά την κατακύρωση, βάσει του άρθρου 105 παρ. 1
του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.
Το κάθε Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα κατ’ έτος, σε περίπτωση που εξαντληθούν οι
προϋπολογιζόμενες ποσότητες καυσίμων πριν από την εξάντληση του συμβατικού ποσού να ενεργοποιήσει
τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούμενου είδους, μέχρι
την εξάντληση του ετήσιου συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του
διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι ποσότητες των ειδών αφορούν κατά προσέγγιση εκτίμηση. Παρέχεται η
δυνατότητα σε κάθε φορέα να αυξομειώσει τις ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του
συμβατικού ποσού.
Επίσης ενδεικτικός είναι και ο επιμερισμός των ποσοτήτων στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού
(Κ.Α.) κάθε φορέα που αφορούν τις επιμέρους υπηρεσίες του. Σε περίπτωση ανάγκης για μεγαλύτερη ή
μικρότερη ανάλωση από την προϋπολογισθείσα, επιτρέπεται η μεταφορά ποσών μεταξύ των Κ.Α. του φορέα για
την προμήθεια, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού.
Οι Φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος,
ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.Σε περίπτωση κατά την οποία
ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση ή
δικαίωμά του.

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 5. Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΑΟΔΑΝ (Τ.Π. 1)
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200
09132100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο Καλλικρατικός Δήμος Αγίου Νικολάου

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Σύνολο ποσότητας 77.800 λίτρα.
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προυπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιλαμβάνονται στην μελέτη
αρ. 61/10847/2018.
Ειδικά για την προμήθεια υγρών καυσίμων, λόγω της αδυναμίας αποθήκευσης των ποσοτήτων και για αποφυγή
χρονικής επιβάρυνσης, η τροφοδοσία με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται τμηματικά και τα είδη θα
παραδίδονται άμεσα, εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα
παραδίδεται εντός 24ωρου από τη γραπτή εντολή τις εγκαταστάσεις των φορέων. Ο ανάδοχος εφόσον δεν έχει
δικό του πρατήριο λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του κατάλογο
με συνεργαζόμενα πρατήρια, τα οποία θα εξυπηρετούν και τη μορφή που έχει λάβει η μεταξύ τους συνεργασία.
Αναλυτικά οι όροι παράδοσης αναγράφονται στην μελέτη αρ. 61/10847/2018 και την διακήρυξη.
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων, το κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης (%) στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, για την Περιοχή Δήμου Αγίου Νικολάου, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς
να υπερβαίνει το 3% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής. Δηλαδή, η οικονομική προσφορά υποβάλλεται
με ποσοστό έκπτωσης είτε θετικό, είτε αρνητικό χωρίς όμως στην περίπτωση της αρνητικής έκπτωσης να
υπερβαίνει το 3%, της νομίμως διαμορφωμένης τιμής του είδους. Σε κάθε περίπτωση τα συμφωνητικά θα
συναφθούν στο συνολικό ποσό που προβλέπει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, χωρίς να γίνει υπέρβαση αυτού.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν για την προμήθεια υγρών καυσίμων ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για
όλα τα είδη κάθε ομάδας που τους ενδιαφέρει.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 98 300.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι συμβάσεις καυσίμων δύναται να παραταθούν χρονικά έως και 31/03/2021 ή για αόριστο χρόνο ή διάστημα
μεγαλύτερο του τριμήνου, χωρίς μεταβολή των ουσιωδών όρων αυτών, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού
ποσού έτους 2020 που κατακυρώθηκε, την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης. Λόγω
περιορισμού λέξεων στην παρούσα δημοσίευση, υπάρχει ανάλυση στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
βάσει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης των
δυνατοτήτων τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου κατά την κατακύρωση, βάσει του άρθρου 105 παρ. 1
του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.
Το κάθε Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα κατ’ έτος, σε περίπτωση που εξαντληθούν οι
προϋπολογιζόμενες ποσότητες καυσίμων πριν από την εξάντληση του συμβατικού ποσού να ενεργοποιήσει

ΑΔΑ: ΡΨ9ΡΩΚΨ-Π20

18PROC004097015 2018-11-29

12 / 20

τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούμενου είδους, μέχρι
την εξάντληση του ετήσιου συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του
διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι ποσότητες των ειδών αφορούν κατά προσέγγιση εκτίμηση. Παρέχεται η
δυνατότητα σε κάθε φορέα να αυξομειώσει τις ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του
συμβατικού ποσού.
Επίσης ενδεικτικός είναι και ο επιμερισμός των ποσοτήτων στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού
(Κ.Α.) κάθε φορέα που αφορούν τις επιμέρους υπηρεσίες του. Σε περίπτωση ανάγκης για μεγαλύτερη ή
μικρότερη ανάλωση από την προϋπολογισθείσα, επιτρέπεται η μεταφορά ποσών μεταξύ των Κ.Α. του φορέα για
την προμήθεια, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού.
Οι Φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος,
ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.Σε περίπτωση κατά την οποία
ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση ή
δικαίωμά του.
II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 6. Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Τ.Π. 1)
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο Καλλικρατικός Δήμος Αγίου Νικολάου

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύνολο ποσότητας 82.600 λίτρα.
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προυπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιλαμβάνονται στην μελέτη
αρ. 61/10847/2018.
Ειδικά για την προμήθεια υγρών καυσίμων, λόγω της αδυναμίας αποθήκευσης των ποσοτήτων και για αποφυγή
χρονικής επιβάρυνσης, η τροφοδοσία θα γίνεται τμηματικά και τα είδη θα παραδίδονται άμεσα, εντός των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται εντός 24ωρου από
τη γραπτή εντολή τις εγκαταστάσεις των φορέων. Ο ανάδοχος εφόσον δεν έχει δικό του πρατήριο λιανικής
πώλησης υγρών καυσίμων, θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του κατάλογο με συνεργαζόμενα
πρατήρια, τα οποία θα εξυπηρετούν και τη μορφή που έχει λάβει η μεταξύ τους συνεργασία. Αναλυτικά οι όροι
παράδοσης αναγράφονται στην μελέτη αρ. 61/10847/2018 και την διακήρυξη.
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων, το κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης (%) στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το
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εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, για την Περιοχή Δήμου Αγίου Νικολάου, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς
να υπερβαίνει το 3% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής. Δηλαδή, η οικονομική προσφορά υποβάλλεται
με ποσοστό έκπτωσης είτε θετικό, είτε αρνητικό χωρίς όμως στην περίπτωση της αρνητικής έκπτωσης να
υπερβαίνει το 3%, της νομίμως διαμορφωμένης τιμής του είδους. Σε κάθε περίπτωση τα συμφωνητικά θα
συναφθούν στο συνολικό ποσό που προβλέπει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, χωρίς να γίνει υπέρβαση αυτού.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν για την προμήθεια υγρών καυσίμων ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για
όλα τα είδη κάθε ομάδας που τους ενδιαφέρει.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι συμβάσεις καυσίμων δύναται να παραταθούν χρονικά έως και 31/03/2021 ή για αόριστο χρόνο ή διάστημα
μεγαλύτερο του τριμήνου, χωρίς μεταβολή των ουσιωδών όρων αυτών, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού
ποσού έτους 2020 που κατακυρώθηκε, την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης. Λόγω
περιορισμού λέξεων στην παρούσα δημοσίευση, υπάρχει ανάλυση στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
βάσει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης των
δυνατοτήτων τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου κατά την κατακύρωση, βάσει του άρθρου 105 παρ. 1
του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.
Το κάθε Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα κατ’ έτος, σε περίπτωση που εξαντληθούν οι
προϋπολογιζόμενες ποσότητες καυσίμων πριν από την εξάντληση του συμβατικού ποσού να ενεργοποιήσει
τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούμενου είδους, μέχρι
την εξάντληση του ετήσιου συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του
διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι ποσότητες των ειδών αφορούν κατά προσέγγιση εκτίμηση. Παρέχεται η
δυνατότητα σε κάθε φορέα να αυξομειώσει τις ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του
συμβατικού ποσού.
Επίσης ενδεικτικός είναι και ο επιμερισμός των ποσοτήτων στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού
(Κ.Α.) κάθε φορέα που αφορούν τις επιμέρους υπηρεσίες του. Σε περίπτωση ανάγκης για μεγαλύτερη ή
μικρότερη ανάλωση από την προϋπολογισθείσα, επιτρέπεται η μεταφορά ποσών μεταξύ των Κ.Α. του φορέα για
την προμήθεια, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού.
Οι Φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος,
ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.Σε περίπτωση κατά την οποία
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ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση ή
δικαίωμά του.
II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 7. Α. ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Τ.Π. 1)
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο Καλλικρατικός Δήμος Αγίου Νικολάου

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύνολο ποσότητας 70.840 λίτρα.
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προυπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιλαμβάνονται στην μελέτη
αρ. 61/10847/2018.
Ειδικά για την προμήθεια υγρών καυσίμων, λόγω της αδυναμίας αποθήκευσης των ποσοτήτων και για αποφυγή
χρονικής επιβάρυνσης, η τροφοδοσία θα γίνεται τμηματικά και τα είδη θα παραδίδονται άμεσα, εντός των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται εντός 24ωρου από
τη γραπτή εντολή τις εγκαταστάσεις των φορέων. Ο ανάδοχος εφόσον δεν έχει δικό του πρατήριο λιανικής
πώλησης υγρών καυσίμων, θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του κατάλογο με συνεργαζόμενα
πρατήρια, τα οποία θα εξυπηρετούν και τη μορφή που έχει λάβει η μεταξύ τους συνεργασία. Αναλυτικά οι όροι
παράδοσης αναγράφονται στην μελέτη αρ. 61/10847/2018 και την διακήρυξη.
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων, το κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης (%) στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, για την Περιοχή Δήμου Αγίου Νικολάου, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς
να υπερβαίνει το 3% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής. Δηλαδή, η οικονομική προσφορά υποβάλλεται
με ποσοστό έκπτωσης είτε θετικό, είτε αρνητικό χωρίς όμως στην περίπτωση της αρνητικής έκπτωσης να
υπερβαίνει το 3%, της νομίμως διαμορφωμένης τιμής του είδους. Σε κάθε περίπτωση τα συμφωνητικά θα
συναφθούν στο συνολικό ποσό που προβλέπει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, χωρίς να γίνει υπέρβαση αυτού.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν για την προμήθεια υγρών καυσίμων ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για
όλα τα είδη κάθε ομάδας που τους ενδιαφέρει.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 62 339.20 EUR
II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι συμβάσεις καυσίμων δύναται να παραταθούν χρονικά έως και 31/03/2021 ή για αόριστο χρόνο ή διάστημα
μεγαλύτερο του τριμήνου, χωρίς μεταβολή των ουσιωδών όρων αυτών, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού
ποσού έτους 2020 που κατακυρώθηκε, την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης. Λόγω
περιορισμού λέξεων στην παρούσα δημοσίευση, υπάρχει ανάλυση στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
βάσει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης των
δυνατοτήτων τροποποίησης του συμβατικού αντικειμένου κατά την κατακύρωση, βάσει του άρθρου 105 παρ. 1
του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.
Το κάθε Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα κατ’ έτος, σε περίπτωση που εξαντληθούν οι
προϋπολογιζόμενες ποσότητες καυσίμων πριν από την εξάντληση του συμβατικού ποσού να ενεργοποιήσει
τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούμενου είδους, μέχρι
την εξάντληση του ετήσιου συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του
διαγωνισμού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι ποσότητες των ειδών αφορούν κατά προσέγγιση εκτίμηση. Παρέχεται η
δυνατότητα σε κάθε φορέα να αυξομειώσει τις ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του
συμβατικού ποσού.
Επίσης ενδεικτικός είναι και ο επιμερισμός των ποσοτήτων στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού
(Κ.Α.) κάθε φορέα που αφορούν τις επιμέρους υπηρεσίες του. Σε περίπτωση ανάγκης για μεγαλύτερη ή
μικρότερη ανάλωση από την προϋπολογισθείσα, επιτρέπεται η μεταφορά ποσών μεταξύ των Κ.Α. του φορέα για
την προμήθεια, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού.
Οι Φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος,
ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.Σε περίπτωση κατά την οποία
ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση ή
δικαίωμά του.

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
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Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Από τους προσφέροντες για τις ομάδες των υγρών καυσίμων θα απαιτηθεί και αντίγραφο της άδειας εμπορίας
ή διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων ή λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3054/2002).
Επίσης τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ή συνεργαζόμενων πρατηρίων εφόσον
υπάρχουν, καθώς και η ακριβής τοποθεσία στην οποία βρίσκονται και τη μορφή που έχει λάβει η μεταξύ τους
συνεργασία.
Όταν, δυνητικά, ο οικονομικός φορέας στηρίζεται σε υπεργολάβους, σύμφωνα με το άρθρο 58 Ν. 4412/2016,
ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στο έντυπο ΕΕΕΣ το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Ακόμα, εφόσον το τμήμα
αυτό της σύμβασης υπερβαίνει το 30% (τριάντα τοις εκατό) της συνολικής αξίας της σύμβασης, επιπλέον της
ως άνω σχετικής αναφοράς στο έντυπο ΕΕΕΣ, ο προσφέρων επισυνάπτει στην προσφορά του χωριστό έντυπο
ΕΕΕΣ με τις απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε υπεργολάβο, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο,
προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση τυχόν συνδρομής λόγων αποκλεισμού, αλλά να συμπεριληφθούν
και πληροφορίες για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες των υπεργολάβων στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων, ευθύνονται εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Απαιτείται όμως να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή, μιας εκ των οριζομένων στο παρόν άρθρο, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υποβολή προσφοράς εγγύηση συμμετοχής 0,1% και από τον ανάδοχο εγγ. καλής εκτέλεσης, ποσοστού
5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα δημοσίευσης, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού όπως
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η πληρωμή του αναδόχου, λόγω των τμηματικών παραδόσεων, θα γίνεται τμηματικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην διακήρυξη.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/01/2019
Τοπική ώρα: 23:55

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
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Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 02/07/2019
IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/01/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους. Με την αποσφράγιση κάθε
προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές, εκτός των εμπιστευτικών στοιχείων.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον
προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο
από όλα τα μέλη της ένωσης.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της Αρχής. Λόγω περιορισμού λέξεων στην
παρούσα, υπάρχει ανάλυση στην διακήρυξη και πρόβλεψη αναβολής για τυχόν λόγους ανωτέρας βίας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Θα ζητηθεί ο αριθμός μητρώου του αναδόχου στο αρχείο δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ, εφόσον έχει υποχρέωση, βάσει
Ν. 2939/2001.
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, με εξαίρεση την εκχώρηση των απαιτήσεών του σε πιστωτικό ίδρυμα της
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για την αναθέτουσα
αρχή.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δοθεί, εκτός εάν η ευθύνη βαρύνει τον Φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ή συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο.
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί
και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά. Στην περίπτωση χημικής ή μηχανικής
εξέτασης-πρακτικής δοκιμασίας, το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Εφόσον ο ανάδοχος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε 20 ημέρες από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής
εξέτασης.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται από την
επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός 30 ημερών από την παράδοση του υλικού στην υπηρεσία υποδοχής
και την υποβολή θεωρημένου από την υπηρεσία αποδεικτικού από τον ανάδοχο.
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Διαφορετικά, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλων ειδών προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις για τον Φορέα, ο προμηθευτής
υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης, επιφυλασσομένης της Υπηρεσίας
να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Ακόμη, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις
νόμιμες συνέπειες ή/και να του επιβληθεί πρόστιμο.
Σε περίπτωση εισαγωγής εκ της αλλοδαπής, ο ανάδοχος θα ενεργήσει έγκαιρα στις αρμόδιες αρχές για την
απαλλαγή του από τους δασμούς και λοιπούς φόρους. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εισάγει τα αγαθά από
το εξωτερικό, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/16.
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Αθήνα
18233
??????
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, ηλεκτρονικά
μέσω ΕΣΗΔΗΣ καταθέτοντας και σχετικό παράβολο. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης προθεσμία για την
άσκηση προσφυγής είναι:
-10 ημέρες από την κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεμοιοτυπία στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
-15 ημέρες από την κοινοποίηση αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
-10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της παράλειψης.
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και
δέχεται ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ προβλέπεται και κατάθεση παραβόλου.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1.
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) της διακήρυξης, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/20161 οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Άγιος Νικόλαος
72100
??????
Τηλέφωνο: +30 2841340156
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zampagkalou@gmail.com
Φαξ: +30 2841022257
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.dimosagn.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/11/2018

