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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Σχετ.: Τεχνικές προδιαγραφές αρ. 26/2962/2019
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια καυσίμων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(ενδεικτική δαπάνη 20.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 4.800,00 ευρώ) της μελέτης με αριθμό 26/2962/2019.
Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση άρθρου 118 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/08.08.2016 Τεύχος Α΄), βάσει του ενδεικτικού της προϋπολογισμού, για την γρήγορη αντιμετώπιση
του θέματος (CPV 09134200-9, 09132100-4, τόπος παράδοσης EL432 Λασίθι Κρήτη).
Θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δήμου, υπό Κ.Α. 10.6641, 20.6641.01, 25.6641, 30.6641. Έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με τις ΑΑΥ αρ.:
162, 168, 182, 184 της 23-01-2019 συνολικού ποσού 303.000,00 ευρώ.
Η μελέτη αρ. 26/2962/2019 αφορά την προμήθεια των απολύτως απαραίτητων ποσοτήτων υγρών
καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για την κίνηση των οχημάτων, μέχρι την ολοκλήρωση του σε εξέλιξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών ετών
2019 και 2020 του Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών Προσώπων του” για την ομάδα των καυσίμων, του προσυμβατικού ελέγχου, την ανάδειξη αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης. Ο διαγωνισμός έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά, εξαιτίας υποβολής προδικαστικής προσφυγής, η οποία όμως
αφορά μόνο την αυτοτελή ομάδα των λιπαντικών, ενώ στις 31-03-2019 λήγει η ισχύουσα παράταση
συμβάσεων καυσίμων.
Η απευθείας ανάθεση, αφορά κατ΄ αρχήν τον προσωρινό ανάδοχο (Ι. ΚΤΕΟ Γ.Ζ. Πατρωνάκη Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμος Εταιρεία, ΑΦΜ: 800572890) του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού που
προηγήθηκε, ο οποίος ανακηρύχθηκε βάσει της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αρ. 22/27-02-2019
και θα γίνει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με αυτόν. Θα γίνουν όμως δεκτές και τυχόν προσφορές που υποβληθούν από άλλους ενδιαφερόμενους.
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών της μελέτης αρ. 26/2962/2019.
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 «Προμήθειες- Υπηρεσίες- Μελέτες» του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1

ΑΔΑ: 6ΒΖΥΩΚΨ-ΨΛ6

19PROC004565446 2019-03-05

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως του άρθρου 118 αυτού.
3. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί
μετά και τον N. 4555/18 “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και
ισχύει.
4. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί μετά και τον N.
4555/18 “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και ισχύει.
5. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12).
6. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη κλπ.»
8. Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4250/2014 και ισχύει
9. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)»
10. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ”,
12. Τον Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”.
13. Την με αρ. 57654/22-05-2017 Υπ. Απόφαση σχετικά με τη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ.
14. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) "Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης".
15. Την απόφ. του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως αρ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93 τεύχος Β΄)
“Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ.,
Οργανισμών κλπ.”
16. Την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) “Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα
Κρατικά Αυτοκίνητα”.
17. Το έγγραφο ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. υπ' αριθ.12008/24.04.2013.
18. Το άρθρο 13 του ν. 2503/1997
19. Το άρθρο 63 του ν. 4257/2014
20. Την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β')
21. Την παράγραφο Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09-05-2013 τεύχος Α΄)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
22. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων λοιπές εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα ως άνω, καθώς και το
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
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και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προμηθειών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
23. Την μελέτη αρ. 26/2962/2019 για την “Προμήθεια καυσίμων Δήμου Αγίου Νικολάου” με απευθείας ανάθεση.
24. Την ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια, ποσού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%, η οποία θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου τρέχοντος έτους, από εγγεγραμμένες πιστώσεις υπό Κ.Α. 10.6641, 20.6641.01, 25.6641, 30.6641 για τις οποίες έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με τις ΑΑΥ του Δήμου αρ.: 162, 168, 182, 184 της 23-01-2019 συνολικού ποσού 303.000,00
ευρώ.
25. Την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου με αρ. 472/2018 για την “έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής”
26. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με αρ. 05/21-01-2019, επί του πρακτικού
αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του υπό εξέλιξη διεθνή ανοικτού διαγωνισμού.
27. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με αρ. 22/27-02-2019, επί του πρακτικού
αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για τα καύσιμα του υπό εξέλιξη διεθνή ανοικτού διαγωνισμού.
28. Την οικονομική προσφορά της μοναδικής προσφέρουσας για τα καύσιμα “Ι. ΚΤΕΟ Ι.Ζ. Πατρωνάκη Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ” με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης 3 τοις εκατό (%) 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.
29. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 23/27-02-2019, με την οποία εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση.
30. Το με αρ. πρωτ. 3898./27-02-2019 αίτημα του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου.
31. Την Απόφαση Δημάρχου αρ. 490/27-02-2019 με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της παρούσας προμήθειας μέσω απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν. 4412/2016), η δαπάνη και οι τεχνικές
προδιαγραφές.
32. Το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ αρ. 19REQ004530743 και το εγκεκριμένο με αρ.
19REQ004530875, τα οποία αφορούν την παρούσα απευθείας ανάθεση.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα η συνολικά χαμηλότερη προσφορά για την ομάδα
ειδών, εφόσον τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας. Συγκεκριμένα 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 ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 3% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής (άρθρο 63 Ν. 4257/14), επειδή στον προηγηθέντα διαγωνισμό, ο οποίος έλαβε ευρύτατη
δημοσιοποίηση, υποβλήθηκε προσφορά (“Ι. ΚΤΕΟ Γ.Ζ. Πατρωνάκη Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε”) με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης 3%. Δηλαδή, η οικονομική προσφορά δύναται να υποβάλλεται με ποσοστό έκπτωσης είτε θετικό είτε αρνητικό, χωρίς όμως στην περίπτωση της αρνητικής έκπτωσης να υπερβαίνει
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το 3% της νομίμως διαμορφωμένης τιμής του είδους. Το ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς στην οικονομική προσφορά.
Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που καθορίζεται
στις με αρ. 26/2962/2019 τεχνικές προδιαγραφές, με την εξαίρεση της περίπτωσης προσφοράς αρνητικού ποσοστού έκπτωσης. Στην περίπτωση αυτή, η οικονομική προσφορά θα εμφανίζεται, για λόγους
σύγκρισης των προσφορών, να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως
(είτε θετικού, είτε αρνητικού ποσοστού έκπτωσης) τα συμφωνητικά θα συναφθούν στο συνολικό ποσό
που προβλέπει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των τεχνικών προδιαγραφών αρ. 26/2962/2019 και δεν θα
γίνει υπέρβαση αυτού του ποσού. Κατά την τιμολόγηση, η τιμή χρέωσης θα υπολογίζεται, αφού αφαιρεθεί (ή προστεθεί σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης) το προσφερόμενο 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.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν για την προμήθεια υγρών καυσίμων ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη της ομάδας (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης). Σκοπός είναι να αποτραπεί
το ενδεχόμενο προσφοράς με πιθανολόγηση κέρδους επί των αναλωσίμων ποσοτήτων εκάστου είδους
καυσίμου, διότι η κατανάλωση των επιμέρους ειδών από τις αρχές/ φορείς που αφορά η προμήθεια
εξαρτάται από τις πραγματικές συνθήκες και ανάγκες. (Τμ. 6 Απόφ. 1274/2016 Ελ. Συν).
Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται χαρακτηριστικά
πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη
διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος
του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην κατώτερη
τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση.
Δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση τιμών και ποσοστών εκπτώσεων.
Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες καυσίμων πριν από την εξάντληση του συμβατικού ποσού, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option) για επιπλέον ποσότητες
του ζητούμενου είδους, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Εφόσον ο Δήμος ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, ο
προμηθευτής υποχρεούται να το αποδεχθεί και να εκτελέσει την προμήθεια με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης.
Δεν θα υπάρξει μεταβολή των ουσιωδών όρων των συμβάσεων κατά την άσκηση του δικαιώματος
προαίρεσης, το ποσό του οποίου έχει ήδη συνυπολογιστεί στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη.
Η σύμβαση της προμήθειας καυσίμων θα ισχύσει από την υπογραφή και ανάρτησή της στο
ΚΗΜΔΗΣ και όχι νωρίτερα από την 01-04-2019, καθώς πιο πριν θα βρίσκεται σε ισχύ η υφιστάμενη παράταση σύμβασης καυσίμων αρ. 20142/2018. Θα ισχύσει δε, μέχρι την ανάδειξη νέου
προμηθευτή από τον σε εξέλιξη διεθνή διαγωνισμό και την υπογραφή νέας σύμβασης και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν του διμήνου από την έναρξη ισχύος της, δηλαδή έως 31-05-2019.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξαντληθεί πριν τη
λήξη της σύμβασης, αυτή λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για τον Δήμο, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμά του, από την πρόωρη λύση της σύμβασης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά την κατά προσέγγιση εκτίμηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, είναι
ενδεικτικές και εξαρτώνται από τις ανάγκες του Δήμου, στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα, ανάλογα
4
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με τις προκύπτουσες ανάγκες του, 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.) του Δήμου, οι οποίες αφορούν τις επιμέρους υπηρεσίες του. Οι ποσότητες των υπό
προμήθεια ειδών για κάθε υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, είναι ενδεικτικές
και εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών στην διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Συνεπώς σε περίπτωση ανάγκης για μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλωση από την προϋπολογισθείσα, επιτρέπεται η μεταφορά ποσών μεταξύ των Κ.Α. του Δήμου για την προμήθεια, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει 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.
Επισημαίνεται ότι η νεώτερη σύμβαση που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία για τα
είδη των καυσίμων, θα είναι μειωμένη κατά το αναλωθέν ποσό της παρούσας απευθείας ανάθεσης
(σχετ. Ελ. Συν. Κλ. ΠΕΔ VII Τμ. Πράξη 297/2017).
Λόγω της αδυναμίας αποθήκευσης των ποσοτήτων καυσίμων και προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο άμεσος ανεφοδιασμός χωρίς δυσανάλογη οικονομική και χρονική επιβάρυνση του Δήμου, η τροφοδοσία με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται τμηματικά και τα είδη θα παραδίδονται άμεσα,
εντός των Διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αγίου Νικολάου (Ελ. Συν. Απόφαση
4608/2014 Τμήμα 6, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατευθ. Οδηγία 2). Ακόμη, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη
για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση
των καυσίμων, σύμφωνα με τους όρους παράδοσης της μελέτης αρ. 26/2962/2019. 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 τις υπηρεσίες του Δήμου και
των νομικών του προσώπων και τη μορφή που έχει λάβει η μεταξύ τους συνεργασία.
Για την παράδοση των υλικών ισχύουν τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή των με αρ.
26/2962/2019 προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, στο Παράρτημα
ΙΙ.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την υπηρεσία υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην υπηρεσία υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της
οποίας προσκομίστηκε.
Παράδοση σε ώρες πέραν του ωραρίου θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμο και μόνο εφόσον μπορεί η αρμόδια Επιτροπή να παραλάβει.
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H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/161 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 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. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε χημική ή μηχανική
εξέταση-πρακτική δοκιμασία εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται
για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση
τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος 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 ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
από την επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του υλικού
στην υπηρεσία υποδοχής και την υποβολή θεωρημένου από την υπηρεσία αποδεικτικού από τον ανάδοχο. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 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, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
υπηρεσία υποδοχής του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εισάγει τα αγαθά από το εξωτερικό, εφαρμόζονται τα οριζόμενα
στα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016
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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.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλων ειδών προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις για τον Δήμο, ο
προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε
από τα ακατάλληλα είδη, επιφυλασσομένης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος
του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες ή/και να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει
ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το
πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος
με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που περιγράφονται στην μελέτη με αριθμό 26/2962/2019, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας; πρόσκλησης.
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.
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.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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
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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.
Οι προσφορές θα έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο Αγίου Νικολάου πριν από την λήξη της για διάστημα τριάντα (30) ακόμη ημερών.
Οι οικονομικοί φορείς, με την υποβολή της προσφοράς τους, δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
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, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
δ) κατά την συμμετοχή τους έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και των σχετικών
με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο προς το Πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου- Ελούντας (πρώην κτίριο
ΟΤΕ), ισόγειο, ΤΚ 72100, μέχρι και τις 12-03-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, υπόψη του Γραφείου Προμηθειών, με την ένδειξη προσφορά για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” με απευθείας ανάθεση.
Στο εξωτερικό του φακέλου, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ", τα στοιχεία της αναθέτουσας
αρχής, τα στοιχεία του προσφέροντος και ο αριθμός και ο τίτλος της προμήθειας.
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Αρχή Διενέργειας Διαδικασίας: Δήμος Αγίου Νικολάου. Αρμόδια υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Αγίου Νικολάου.
 Μελέτη αρ. 26/2962/2019 ή/και ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης
 Τίτλος της σύμβασης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” με
απευθείας ανάθεση.
 Καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών): ....................
 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):
 επωνυμία,
8
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διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου,
αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
“ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ”

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, προσφορές υπό αίρεση ή αόριστες δεν γίνονται δεκτές
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Η μετάφραση υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Τυχόν ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, και μόνο αυτά, μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην
περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές ή όταν απαιτηθεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Στον κλειστό φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
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1. οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών (αναλυτική τεχνική προσφορά ανά είδος)
με υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Η τεχνική προσφορά θα έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας.
2. αναλυτική οικονομική προσφορά ανά είδος, με υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Η
Οικονομική προσφορά θα έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της
παρούσας. Οι τιμές θα είναι σε ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες, για λόγους σύγκρισης των προσφορών, θα συμπληρώσουν στο υπόδειγμα ως τιμή προσφοράς την τιμή (αριθμό) που προκύπτει ανά είδος,
μετά την αφαίρεση (ή πρόσθεση σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης) από την προϋπολογισθείσα τιμή είδους (όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό των με αρ.
26/2962/2019 τεχνικών προδιαγραφών), του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που προσφέρουν
για την ομάδα ειδών. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα η
συνολικά χαμηλότερη προσφορά για την ομάδα ειδών, εφόσον τα προσφερόμενα είδη
συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας. Συγκεκριμένα 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 ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 3% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής. Δηλαδή, η οικονομική προσφορά δύναται να 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. Το ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς στην οικονομική προσφορά. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό που καθορίζεται στις με αρ. 26/2962/2019 τεχνικές προδιαγραφές, με την εξαίρεση της περίπτωσης προσφοράς αρνητικού ποσοστού έκπτωσης. Στην
περίπτωση αυτή, η οικονομική προσφορά θα εμφανίζεται, για λόγους σύγκρισης των προσφορών, να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως (είτε θετικού, είτε αρνητικού ποσοστού έκπτωσης) τα συμφωνητικά θα συναφθούν στο συνολικό
ποσό που προβλέπει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των τεχνικών προδιαγραφών αρ.
26/2962/2019 και δεν θα γίνει υπέρβαση αυτού του ποσού. Κατά την τιμολόγηση, η τιμή
χρέωσης θα υπολογίζεται, αφού αφαιρεθεί (ή προστεθεί σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης) το προσφερόμενο 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. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση (ή Υπεύθυνες Δηλώσεις) της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
 Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο προσφέρων οφείλει να καταβάλει εισφορές.
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 Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 Η νομική μορφή της προσφέρουσας επιχείρησης και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου
της.
 Ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
ανάθεσης, τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η παρούσα πρόσκληση.
 Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησης.
 ότι αποδέχονται χωρίς αντίρρηση την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από τον
έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο
δημόσιο τομέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή ελέγχου, αν και
εφόσον ζητηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των παραδιδόμενων ειδών.
 ότι αποδέχονται χωρίς αντίρρηση πως 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/Φορέα, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την
παρούσα από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμά του, από την πρόωρη λύση της σύμβασης.
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την
επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.
 Ότι δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
 Ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης
με αναθέτοντα Φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
 Ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση.
 Ότι δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή δεν έχει παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
 Ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη
διαδικασία.
 Ότι δεν του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού.
 Τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και η ακριβής τοποθεσία
στην οποία βρίσκεται.
 Ότι ο συμμετέχων δεσμεύεται εφόσον αναδειχθεί ως ανάδοχος για τον ανεφοδιασμό χωρίς δυσανάλογη οικονομική και χρονική επιβάρυνση των αναθετουσών αρχών και ότι η τρο11
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φοδοσία με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται άμεσα και εντός των Διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αγίου Νικολάου. Ακόμη, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την
έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων, σύμφωνα με τους όρους παράδοσης της μελέτης αρ. 26/2962/2019.
 Τα πλήρη στοιχεία συνεργαζόμενων πρατηρίων, εφόσον υπάρχουν, τα οποία θα εξυπηρετούν τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων καθώς και τη μορφή που έχει
λάβει η μεταξύ τους συνεργασία. Η Υπεύθυνη Δήλωση για την περίπτωση αυτή δεν απαιτείται εφόσον έχει γίνει πλήρης καταγραφή των ζητούμενων στοιχείων στο ΕΕΕΣ.
 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).
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν αποδεδειγμένα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Επίσης ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Οι προσφέροντες καλούνται να λάβουν υπόψη ότι στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/06.08.2001 τεύχος Α'): “Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις”, περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1
του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή
του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Σχετικά, διευκρινίζεται ότι θα ζητηθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας, κατά την υπογραφή της
σύμβασης να προσκομίσει τον αριθμό μητρώου του στο αρχείο δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Όμως, προς συντόμευση

της παρούσας διαδικασίας και εφόσον έχουν την δυνατότητα, παρακαλούνται οι προσφέροντες
να το υποβάλλουν εξαρχής μαζί με την προσφορά τους.
Για την υπαγωγή ή μη στην ως άνω υποχρέωση λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Ν.
2939/2001 και ιδιαιτέρως στα άρθρα 2- Ορισμοί 3- Πεδίο εφαρμογής και 4Β- Διατάξεις γενικής εφαρ12
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μογής. Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω και, στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εμπίπτει ο ίδιος στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001:
α) εφόσον δεν διακινεί προϊόντα συσκευασμένα κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 (ενδεικτικά
αναφέρεται η περίπτωση παραδόσεων προϊόντων σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς του άρθρου 4Β για
σκοπούς ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της υγιεινής), θα ζητηθεί η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.
β) Στην περίπτωση όμως που ο ανάδοχος μεταπωλεί είδη που παραλαμβάνει συσκευασμένα από
τρίτο, κατά την έννοια του Ν. 2939/2001, θα ζητηθεί η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, στην
οποία θα αναφέρεται μεν ότι δεν πραγματοποιεί ο ίδιος συσκευασία και συνεπώς δεν εμπίπτει στην υποχρέωση, αλλά και ότι το προϊόν του παραδίδεται συσκευασμένο από τρίτο, θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία αυτού/ αυτών, καθώς και τον ή τους αριθμούς ΕΜΠΑ του υπόχρεου.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο ως άνω έλεγχος από την αναθέτουσα αρχή θα γίνει κατά την υπογραφή
της σύμβασης και αφορά μόνο τον/ τους αναδόχους της διαδικασίας και όχι όλους τους συμμετέχοντες.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου, μετά την αξιολόγηση των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
τις ισότιμες προσφορές.
Πριν την ανάθεση, ο ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών σε
κλειστό φάκελο δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 άρθ. 73 Ν. 4412/2016.

Όμως, προς συντόμευση της παρούσας διαδικασίας και εφόσον έχουν την δυνατότητα,
παρακαλούνται οι προσφέροντες να το υποβάλλουν εξαρχής μαζί με την προσφορά τους.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Φορολογική ενημερότητα
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει ο εκπρόσωπος που δεσμεύει την
εταιρεία ή έναρξη δραστηριότητας για ατομικές επιχειρήσεις.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο στο οποίο θα αναφέρεται και το ειδικό επάγγελμα του προσφέροντα.
6. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι
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σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν το κράτοςμέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ζητούμενες στην παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που το προαναφερθέν πιστοποιητικό δεν είναι δυνατό να εκδοθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 80 του Ν.
4412/2016 (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ΕΞ/337085/2017/10031/15.12.2017, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017). Συνεπώς, εάν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω
χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
8. Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία των υπόχρεων παραγωγών στο ΕΜΠΑ του προσφέροντα ή/
και τρίτων ή περί αιτιολογημένης απαλλαγής του από την υποχρέωση. Σχετική αναφορά υπάρχει
ανωτέρω.
9. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα φυσικά πρόσωπα θα καταθέσουν
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
του. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύ14
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πτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/
α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Στο εξωτερικό του φακέλου, θα αναγράφεται η λέξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ",
τα στοιχεία της αρχής που διενεργεί την διαδικασία, τα στοιχεία του προσφέροντος και ο αριθμός και ο
τίτλος της ανάθεσης. Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
 Αρχή Διενέργειας Διαδικασίας: Δήμος Αγίου Νικολάου. Αρμόδια υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Δήμου Αγίου Νικολάου.
 Μελέτη αρ. 26/2962/2019 ή/και ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης

 Τίτλος της σύμβασης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” με απευθείας ανάθεση.
 Καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών): ....................
 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):








επωνυμία,
διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου,
αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
15
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1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2
β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν,
οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
Επισημαίνεται ότι από το περιεχόμενο των δικαιολογητικών χρειάζεται να προκύπτει με σαφήνεια η
διάρκεια ισχύος τους. Εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν αναγράφουν ημερομηνία λήξης, αυτά θα πρέπει να είναι προσφάτου εκδόσεως και συγκεκριμένα να μην έχουν εκδοθεί παλαιότερα από έξι (6) το πολύ μήνες προ της ημερομηνίας προσκόμισής τους στον Δήμο, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά κατά περίπτωση η παρούσα πρόσκληση.
Όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι οι προβλεπόμενες του Ν. 1599/86. Επί ποινή αποκλεισμού θα είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή.
Θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της ημερομηνίας
υποβολής τους. Θα πρέπει να έχουν σφραγίδα της επιχείρησης (τουλάχιστον για τα νομικά πρόσωπα)
και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην διαδικασία, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να
έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος, ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία, βάσει των
οριζομένων στο Ν. 1599/1986.
Ειδικά το απόσπασμα ποινικού μητρώου, εφόσον δεν αναγράφει ημερομηνία λήξης ώστε να πιστοποιείται ότι βρίσκεται σε ισχύ, θα πρέπει να είναι πρόσφατης έκδοσης και όχι παλαιότερο του ενός
τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται σε αντικατάσταση πιστοποιητικών (ή, αντιστοίχως στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση οι υπεύθυνες δηλώσεις του
ενδιαφερομένου) θα πρέπει να είναι επίσης πρόσφατες και να φέρουν ημερομηνία τουλάχιστον εντός
των έξι μηνών προ της ημερομηνίας υποβολής τους και όχι παλαιότερες.
Επισημαίνεται τέλος ότι σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης πιστοποιητικών από ένορκη βεβαίωση
(ή, αντιστοίχως στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου) συνυποβάλλεται από τον προσφέροντα και επίσημη δήλωση των αρμόδιων δημόσιων αρχών, στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα σχετικά με τα δηλούμενα στην
ένορκη βεβαίωση έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
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Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν.
Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσουν
προ ή κατά της υπογραφής της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε
τοις εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας των προσφερομένων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης για την παρούσα σύμβαση πρέπει να είναι τουλάχιστον έως 31-07-2019.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 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 τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα
στην Ελλάδα, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή. Σχετικά με την εκχώρηση
της ως άνω απαίτησης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 455-470 του Αστικού Κώδικα. Η αναθέτουσα
αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που
εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της
σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.
Η πληρωμή του αναδόχου, λόγω των τμηματικών παραδόσεων, θα γίνεται τμηματικά, με την
εξόφληση του 100% της αξίας του μέρους των ειδών που παραλήφθηκαν οριστικά.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/20161, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών με έκδοση Δελτίου Αποστολής, την έκδοση του
τιμολογίου του αναδόχου, την προσκόμιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε
νόµιµου ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον ανάδοχο μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών (Ν. 4152/13
(ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'). Με κάθε πληρωμή, θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία κρατήσεις (εκτός του ΦΠΑ) καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού
ποσού. Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των προθεσμιών που ορίζει η παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν 4152/13 και η παρούσα , ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Επισημαίνεται ότι η έκδοση των τιμολογίων θα γίνεται χωριστά ανά κωδικό αριθμό (Κ.Α.) της προμήθειας, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, διαφορετικά τα τιμολόγια δεν θα
γίνονται δεκτά.
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Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η παρούσα Πρόσκληση με τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. οι τεχνικές προδιαγραφές με αριθμό 26/2962/2019
3. το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
4. το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς.
5. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται εγγράφως στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα πρόσκληση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
νόμου 4412/16, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της παρούσας Αυτό
ισχύει και στην περίπτωση που η πρόσκληση παρουσιάζει ασάφεια ή στην περίπτωση που όροι της βρίσκονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, οι όροι
της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, αυτές επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι η Αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυση
των διαφορών, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγίου Νικολάου στο τηλέφωνο 28413 40156 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο zampagkalou@gmail.com.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΙΙ.

Tεχνικές προδιαγραφές με αριθμό 26/2962/2019

ΙΙΙ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

IV.

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
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Ι.

1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

“Ι. ΚΤΕΟ Γ.Ζ. Πατρωνάκη Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε”.
Πρατήριο Υγρών Καυσίμων,
Ι. Σεργάκη (Θεοτοκοπούλου) 29, Νεάπολη Κρήτης, Τ.Κ. 72400,
ΑΦΜ; 800572890, ΔΟΥ Αγίου Νικολάου
Τηλ: 28410 33271, 28410 32100
Φαξ: 28410 33571
Ηλ. Ταχ.: ekopatronakis@yahoo.gr
patronakisgeorge@gmail.com
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ΙΙ.

Tεχνικές προδιαγραφές με αριθμό 26/2962/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
αρ. πρωτοκόλλου
αρ. μελέτης
Προϋπολογισμός
Φ.Π.Α. 24%
Δαπάνη
Πίστωση
Κ.Α.

: 2962/15-02-2019
:
26/2019
:
20.000,00€
:
4.800,00€
:
24.800,00€
:
303.000,00€
: 10.6641
17.000€
20.6641.01 200.000€
25.6641
1.000€
30.6641
85.000€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 15-02-2019

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 15-02-2019
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 15-02-2019
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος

Ραπάνης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Δεμέτζου Μαρία
Χημικός

Αργυρώ Ειρήνη Ζερβού
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΠΗΓΗ

:
:
:
:

2962/15-02-2019
26/2019
20.000,00 ευρώ
ΙΔ. ΠΟΡΟΙ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως
κυρώθηκε με το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες α.
τροφίμων, β. λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ.
πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των
Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους.
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται».
Σε εκτέλεση των παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά την προμήθεια υγρών
καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων (επιβατηγά, μηχανήματα έργου, φορτηγά κλπ).
Δήμος Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ν.)
Το συνολικό κόστος της «προμήθειας καυσίμων του Δήμου Αγίου Νικολάου» (CPV 09134200-9,
09132100-4 καύσιμα) σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, προϋπολογίζεται στο ποσό των
24.800,00 ευρώ (20.000,00 πλέον 4.800,00 ΦΠΑ 24%) και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που
εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του έτους.
Η συγκεκριμένη προμήθεια προτείνεται να γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καθώς
βρίσκεται σε εξέλιξη άλλος ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για
το σύνολο αναγκών σε καύσιμα και λιπαντικά, ο οποίος όμως δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως την
ημερομηνία λήξης της παράτασης της σύμβασης που έχουμε με τον τρέχων ανάδοχο λόγω κατάθεσης
προδικαστικής προσφυγής από κάποιον συμμετέχοντα στην ομάδα λιπαντικών. Προτείνεται η απευθείας
ανάθεση για γρήγορη αντιμετώπιση του θέματος προκειμένου ο στόλος του Δήμου να μην ακινητοποιηθεί
και να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών Δήμου κρίσιμης σημασίας (Υπηρεσία
Καθαριότητας – αποκομιδή απορριμμάτων) με συνέπειες στην δημόσια υγεία.
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάση της τιμής για κάθε είδος προμήθειας ξεχωριστά, εφόσον τα είδη αυτά συμφωνούν με
τις τεχνικές προδιαγραφές.
Συγκεκριμένα 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.
Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των ειδών, όπως
αυτός αναφέρεται στην παρούσα μελέτη.
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες του συνόλου των ειδών των καυσίμων.
Οι ποσότητες όλων των υπό προμήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και
εξαρτώνται από τις ανάγκες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια
ειδών αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται όπως ορίζεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές (NUTS
GR432). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων
του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων. 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 τις υπηρεσίες του Δήμου και των
νομικών του προσώπων.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άγιος Νικόλαος 15-02-2019

Ραπάνης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΠΗΓΗ

:
:
:
:

2962/15-02-2019
26/2019
20.000,00 ευρώ
ΙΔ. ΠΟΡΟΙΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΥΣΙΜΑ
ΕΙΔΟΣ

CPV

Μονάδα
Μέτρησης

1

Πετρέλαιο Κίνησης

09134200-9

Λίτρα

1,15

14.000

16.100,00

2

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

Λίτρα

1,30

3.000

3.900,00

Καθαρή αξία προ ΦΠΑ

20.000,00

ΦΠΑ

4.800,00

Γενικό Σύνολο

24.800,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 15-02-2019

Ραπάνης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Τιμή λίτρου

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 15-02-2019
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης
Δεμέτζου Μαρία
Χημικός
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Ποσότητα

Δαπάνη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 15-02-2019
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος

Αργυρώ Ειρήνη Ζερβού
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΔΑ: 6ΒΖΥΩΚΨ-ΨΛ6

19PROC004565446 2019-03-05
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΠΗΓΗ

:
:
:
:

2962/15-02-2019
26/2019
20.000,00 ευρώ
ΙΔ. ΠΟΡΟΙΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχν. Προδ. 1: Καύσιμα
Οι αναγκαίες ποσότητες : α) πετρελαίου κίνησης και β) αμόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη
των αναγκών του Δήμου.
Τα προς προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα
σώματα και προσμίξεις, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και
τις σχετικές Αγορανομικές διατάξεις (αρ. 470/93 (ΦΕΚ 496/Β/7-7-93) απόφαση Ανώτατου
Χημικού Συμβουλίου του κράτους, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει ως σήμερα, αρ. 354/2000
(ΦΕΚ 410/Β/11-04-01) & 291/2003 (ΦΕΚ 332/Β/11-02-04) Κ.Υ.Α. Υπ. Οικ.- Ανάπτ.- Περιβ.
Χωροτ. & Δημ. Έργων, των ΦΕΚ 426/31-3-00, 1730/Β/27-12-01, ΕΥΡΩΠ. ΟΔΗΓΙΑ 2003/17,
ΦΕΚ 1273/5-9-03 ή όπως αυτά ορίζονται με νέες διατάξεις και ισχύουν σήμερα.
Ειδικότερα:
1: Πετρέλαιο κίνησης Diesel, κατώτερης θερμαντικής ικανότητας 9.800 – 10.400 kcal/KG. Το
καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις όπως νερό και πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη
super, νερό ή πετρέλαιο.
Οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο
του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους και η κάλυψη των απαιτούμενων προδιαγραφών.
Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίμων (NUTS GR 432), θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε φορέα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριμένα:
- Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη άμεσα, από πρατήριο που θα ορίσει ο προμηθευτής εντός
των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατόπιν γραπτής εντολής που θα
προσκομίζεται από την Υπηρεσία.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 15-02-2019

Ραπάνης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 15-02-2019
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης
Δεμέτζου Μαρία
Χημικός
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άγιος Νικόλαος 15-02-2019
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος

Αργυρώ Ειρήνη Ζερβού
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΙΙΙ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πλήρη στοιχεία
οικονομικού φορέα
(Προμηθευτή)
(Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, Τ.Κ., ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνο, fax, e-mail αν υπάρχει)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
Επισημαίνονται τα εξής: Για τα είδη των καυσίμων, οι συμμετέχοντες, για λόγους σύγκρισης των
προσφορών, θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει ανά είδος, μετά την αφαίρεση
από την προϋπολογισθείσα τιμή είδους, (όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό των με αρ.
26/2962/2019 τεχνικών προδιαγραφών), του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που προσφέρουν για την ομάδα
ειδών.
Αντιθέτως, εφόσον το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι αρνητικό, η προϋπολογισθείσα τιμή είδους
θα προσαυξηθεί κατά το ποσοστό αυτό.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης, αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το
αναγραφόμενο ως μέγιστο στην πρόσκληση που αφορά την παρούσα διαδικασία.
Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης Υποομάδας (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ....................................................................

(Μέγιστο ποσοστό αρνητικής έκπτωσης 3%)
ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Τ.Π.1)
Α/Α

Είδος

Μον. Μετρ. Ενδεικτική Τιμή λίτρου Ποσότητα

1

Πετρέλαιο Κίνησης

Λίτρα

1,15

2

Βενζίνη αμόλυβδη

Λίτρα

1,30

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΣΦ/ΝΗ ΔΑΠΑΝ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ
Η ΠΡΟ
(Αριθμητικώ
ΜΟΝ.
ΦΠΑ
ς %)

14.000
3.000

ΣΥΝΟΛΟ

17.000
Σφραγίδα και Υπογραφή του Συμμετέχοντος

.....................
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ΣΥΝΟΛΙΚ
ΠΟΣΟ
Η
ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΗ
24%
ΜΕ ΦΠΑ
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IV.

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πλήρη στοιχεία
οικονομικού φορέα
(Προμηθευτή)
(Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, Τ.Κ., ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνο, fax, e-mail αν υπάρχει)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τα προς προμήθεια καύσιμα θα
πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας, απαλλαγμένα από
ξένα σώματα και προσμίξεις,
καθώς και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Υπουργείου
Οικονομικών και τις σχετικές
Αγορανομικές διατάξεις (αρ.
470/93 (ΦΕΚ 496/Β/7-7-93)
απόφαση Ανώτατου Χημικού
Συμβουλίου του κράτους, όπως
έχει συμπληρωθεί και ισχύει ως
σήμερα, αρ. 354/2000 (ΦΕΚ
410/Β/11-04-01) & 291/2003
(ΦΕΚ 332/Β/11-02-04) Κ.Υ.Α. Υπ.
Οικ.- Ανάπτ.- Περιβ. Χωροτ. &
Δημ. Έργων, των ΦΕΚ 426/31-300, 1730/Β/27-12-01, ΕΥΡΩΠ.
ΟΔΗΓΙΑ 2003/17, ΦΕΚ 1273/5-903 ή όπως αυτά ορίζονται με
νέες διατάξεις και ισχύουν
σήμερα.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναλυτική
περιγραφή
σχετικής
συμμόρφωσης/
παραπομπή σε
ενημερωτικά
φυλλάδια, εφόσον
υπάρχουν.
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Ειδικότερα:

1

1: Πετρέλαιο κίνησης Diesel,
κατώτερης θερμαντικής
ικανότητας 9.800 – 10.400 kcal/
Πετρέλαιο
KG. Το καύσιμο πρέπει να είναι
Κίνησης
απαλλαγμένο από άλλες
προσμίξεις όπως νερό και
πετρέλαιο θέρμανσης.

ΝΑΙ

2

2: Βενζίνη αμόλυβδη 95
οκτανίων. Σε καμιά περίπτωση
Βενζίνη
δεν επιτρέπεται ανάμιξη με
αμόλυβδη
βενζίνη super, νερό ή
πετρέλαιο.

ΝΑΙ

Σφραγίδα και Υπογραφή του
Συμμετέχοντος

.....................
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