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ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ∆ΘΜΟΣΙΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Ε ΕΤΡΩ )
C.P.V. : (09134100-8) πετρζλαιο κίνθςθσ και
(09132100-4) αμόλυβδθ βενηίνθ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ Αρ. 05/2021
Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016, για τθν ανάδειξθ
προμθκευτι υγρϊν καυςίμων
κίνθςθσ, (CPV:09134100-8) πετρζλαιο ντίηελ και
(CPV:09132100-4) αμόλυβδθ βενηίνθ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά, για τα ζτθ 2021 και
2022.

ΑΡΟΦΑΣΘ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ζχοντασ υπόψθ :
1.

Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «∆θµόςιεσ Συµβάςεισ Ζργων, Ρροµθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2.

Τισ διατάξει του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθµοςιονοµικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωµάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθµόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».

3.

Τισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ) «∆ιοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νοµικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του ∆θµοςίου Τοµζα-Τροποποίθςθ ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκµίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.

4.

Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Ρροςαρµογι τθσ ελλθνικισ νοµοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζµθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωµϊν ςτισ εµπορικζσ
ςυναλλαγζσ».
Τισ διατάξεισ του Ν. 4700/2020 «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».

5.
6.

Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων Συµβάςεων
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου ∆θµοςίων Συµβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του
ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
7.

Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόµων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Ρρόγραµµα ∆ιαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».

8.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Αϋ) «Κανονιςµόσ Ρροµθκειϊν ∆θµοςίου
(Κ.Ρ.∆.)».

9.

Τισ διατάξεισ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Αϋ) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθµερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και
λοιπζσ διατάξεισ».

10. Τισ διατάξεισ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζµενθσ Αξίασ».
11. Τισ διατάξεισ του Ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.
12. Τισ διατάξεισ του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Αϋ) «Ρνευµατικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά ∆ικαιϊµατα και
Ρολιτιςτικά Θζµατα». Tισ διατάξεισ του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωςθ τθσ αγοράσ
πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει µε το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ
95/Α/2005).
13. Τισ διατάξεισ του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνεσ ρφκµιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων και
τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ».
14. Τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Ρερί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιµατοσ»,
όπωσ ιςχφει µε το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία ειςοδιµατοσ, επείγοντα µζτρα
εφαρµογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ».
15. Τισ διατάξεισ του Ρ.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθµόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία».
16. Τισ διατάξεισ του Ρ.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ ∆ιατάκτεσ».
17. Tθν µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Βϋ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ
««φκµιςθ των ειδικότερων κεµάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
∆θµοςίων Συµβάςεων (ΚΘΜ∆ΘΣ) του Υπουργείου Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ».
18. Τθν υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςµόσ του χρόνου, τρόπου
υπολογιςµοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτοµερειϊν εφαρµογισ τθσ
παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016».
19. Τθν µε αρικµ. Α2- 718/28-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίθςθ Κανόνων ∆ιακίνθςθσ και
Εµπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ∆Ι.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)».
20. Τθν µε αρικµ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρροςαρµογι τθσ
ελλθνικισ νοµοκεςίασ, ςτον τοµζα τθσ ποιότθτασ καυςίµων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».
21. Τισ αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθµικοφ Συµβουλίου του Γενικοφ Χθµείου του Κράτουσ ςχετικά µε τισ
προδιαγραφζσ των υγρϊν καυςίµων (κζρµανςθσ – κίνθςθσ) *Σχετικζσ οι µε αρικµ. 467/2002 (ΦΕΚ
1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ Β’
2010/67/28-1-2010), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ+.
22. Τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων Συµβάςεων
23. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόµων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόµενα ςτα ςυµβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
24. Τα άρκρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).
25. Το άρκρο 33 του Νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).
26. Το άρκρο 56 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).
27. Το άρκρο 235 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).
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Διακιρυξθ αρ. 5/2021
28. Τισ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «∆ιοίκθςθ, Οργάνωςθ, Στελζχωςθ τθσ Ρεριφζρειασ,
ρφκµιςθ κεµάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».
29. Τισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ – Ρρόγραµµα Καλλικράτθσ».
30. Τισ διατάξεισ του Ρ.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςµόσ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου –
∆υτικισ Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
31. Τισ διατάξεισ του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ
διατάξεισ».
32. Τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδθµοκρατιςµόσ τθσ ∆ιοίκθςθσ –
καταπολζµθςθ γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν κι άλλεσ
διατάξεισ».
33. Τθν µε αρικµ. 13912/15-05-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν µε τθν οποία διορίςτθκε
Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του
Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).
34. Τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρµοδιοτιτων ςτισ
Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».
35. Τισ διατάξεισ του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Αϋ) «Υπαίκρια ∆ιαφιµιςθ, Συµπολιτείεσ ∆ιµων και Κοινοτιτων
και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 18 παρ. 8γ.
36. Τισ διατάξεισ του άρκρου 49 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Αϋ) «Επείγοντα Μζτρα Εφαρµογισ
Μεςοπρόκεςµου Ρλαιςίου ∆θµοςιονοµικισ Στρατθγικισ 2012-2015».
37. Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Αϋ) «υκµίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν
αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωµζνθ διοίκθςθ Ενςωµάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
38. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 169453/30.12.2020 (ΑΔΑ: 9ΩΒΟ1Γ-ΓΕ0) απόφαςι μασ περί ςυγκρότθςθσ
Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Συνοπτικϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ.
39. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 169450/30.12.2020 (ΑΔΑ: 6Α87Ο1Γ-4ΨΡ) απόφαςι μασ περί ςυγκρότθςθσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ενςτάςεων και προςφυγϊν που αφοροφν τθ διεξαγωγι Συνοπτικϊν
διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ.
40. Τθν με αρ. πρ. 901/11-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ54ΣΟ1Γ-ΓΧ8) Ζγκριςθ Ανάλθψθ πολυετοφσ υποχρζωςθσ για
καφςιμα κίνθςθσ
41. Τθν με αρ. πρωτ: 162540/16-12-2020 (AΔΑ:ΩΨΜΟ1Γ-Μ34) Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Απ.∆.Θπ-∆.Μ.
περί «Ζγκριςθσ διενζργειασ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ άνω των ορίων ∆θµόςιου Μειοδοτικοφ ∆ιαγωνιςµοφ,
για τθν ανάδειξθ προµθκευτι/προµθκευτϊν υγρϊν καυςίµων, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ
Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ κακϊσ και των Συνοριακϊν Στακµϊν χωρικισ
Αρµοδιότθτασ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ.
42. Τθν με αρ. πρωτ. 162548/16-12-2020 Ρροκιρυξθ

Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ άνω των ορίων
∆θµόςιου Μειοδοτικοφ ∆ιαγωνιςµοφ, για τθν ανάδειξθ προµθκευτι/προµθκευτϊν υγρϊν
καυςίµων για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ
Μακεδονίασ κακϊσ και των Συνοριακϊν Στακµϊν χωρικισ αρµοδιότθτασ Αποκεντρωµζνθσ
∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ (Διακιρυξθ 12/2020) –

43. Τθν με αρικμ. 17361/15-02-2021 Απόφαςθ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. περί «Ζγκριςθσ αποτελζςματοσ
αξιολόγθςθσ Ανοικτοφ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Διεκνι Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ
12/2020).
44. Τθν με αρ. πρωτ. 28580/12-03-2021 Απόφαςθ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. περί «Ζγκριςθσ αποτελζςματοσ
κατακφρωςθσ Ανοικτοφ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Διεκνι Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ
12/2020).
45. Τθν με αρ. πρωτ. 29491/17-03-2021 Απόφαςθ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. περί «Ακφρωςθσ κατακφρωςθσ και νζασ
Ζγκριςθσ αποτελζςματοσ κατακφρωςθσ Ανοικτοφ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Διεκνι Δθμόςιου Μειοδοτικοφ
Διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ 12/2020).
46. Τθν με αρ. Ρρωτ. 44415/22-04-2021 Ρράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου Ιωαννίνων.
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47. Το γεγονόσ ότι για το Τμιμα 23 τθσ Διακιρυξθσ 12/2020 ο διαγωνιςμόσ απζβθ άγονοσ διότι δεν
κατατζκθκε καμία προςφορά.
48. Τθν ανάγκθ προμικειασ υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά για τα ζτθ 2021 και 2022.

Ρ  Ο Κ Θ  Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
1. Συνοπτικό, Μειοδοτικό ∆ιαγωνιςµό µε ςφραγιςµζνεσ προςφορζσ, για τθν ανάδειξθ προμθκευτι/ων
υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ, (CPV:09134100-8) πετρζλαιο ντιηελ και (CPV:09132100-4) αμόλυβδθ
βενηίνθ, ςυνολικισ ποςότθτασ είκοςι οχτϊ χιλιάδων τριακοςίων ενενιντα τριϊν κόμμα τριάντα δφο
λίτρων (28.393,32 λίτρα), ενδεικτικοφ εκτιμϊμενου προχπολογιςµοφ τριάντα χιλιάδων
επτακοςίων ενενιντα ζξι ευρϊ και ενενιντα δφο λεπτϊν (30.796,92€), χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι τριάντα
οχτϊ χιλιάδων εκατόν ογδόντα οχτϊ ευρϊ και δεκαεννζνα λεπτϊν (38.188,19€) με ΦΡΑ για τισ
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, που εδρεφουν
ςτθν Καςτοριά, για τα ζτθ 2021 και 2022, τα οποία κα διατεκοφν από τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ
προχπολογιςμοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ *φορζασ (993 24)
και τουσ Ειδικοφσ φορείσ 1.903.999.02, ΑΛΕ 2410301001, για το οικονομικό ζτοσ 2021.
2. Το ανωτζρω ποςό, ωσ εξισ:
ΡΟΣΟΤΘΤΑ
ΟΜΑ∆Α
ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΘΓΟΙΑ

ΑΝΑ

ΤΜΘΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΘΜΑ
(ςε λίτρα)

ΥΡ.Α.Δ.Θ.Δ.Μ.
ΚΑΣΤΟΙΑΣ

1

ΚΙΝΘΣΘ

28.393,32

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ

ΤΜΘΜΑ

ΤΜΘΜΑ

(ΕΥΩ προ

(ΕΥΩ µε

Φ.Ρ.Α)

Φ.Ρ.Α)

30.796,92

38.188,19

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΕΑΣ

ΑΛΕ

19039990200000

2410301001

3. Τρόποσ -Χρόνοσ Υποβολισ Ρροςφορϊν
4. Ο διαγωνιςμόσ (αποςφράγιςθ των προςφορϊν και αξιολόγθςθ) κα διενεργθκεί ςτισ 25 Μαΐου 2021
θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00π.μ. ςτο Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου –
Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ (Η.Ε.Ρ. Κοηάνθσ - 50100 ΚΟΗΑΝΘ).
5. Οι προςφορζσ πρζπει να κατατίκενται μζχρι τισ 24 Μαΐου 2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00
μ.μ. ςτο Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ
(Η.Ε.Ρ. Κοηάνθσ - 50100 ΚΟΗΑΝΘ)Θ ίδια καταλθκτικι θμερομθνία ιςχφει και όταν προςφορζσ
αποςτζλλονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυμεταφορζσ κ.α.). Ρροςφορζσ που
κατατίκενται ι αποςτζλλονται μετά τθν παραπάνω προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και
επιςτρζφονται.
6. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ, όπωσ αναλφεται
ςτον ανωτζρω πίνακα τθσ παρ. 2.
7. Ρροςφορζσ οι οποίεσ αναφζρονται ςε μζροσ και όχι ςτο ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ, δεν
κα λαμβάνονται υπόψθ.
8. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά βάςει τιµισ
ιτοι το µεγαλφτερο ποςοςτό παρεχόµενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) για κάκε είδοσ καυςίµου.
Για τα καφςιµα το ποςοςτό ζκπτωςθσ υπολογίηεται επί τθσ µζςθσ λιανικισ τιµισ κάκε είδουσ
καυςίµου (πετρελαίου κίνθςθσ, αµόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ καταγράφεται ςτα Εβδοµαδιαία
∆ελτία Επιςκόπθςθσ Τιµϊν Καυςίµων από τo αρμόδιο κατά τόπουσ Τμιμα Εμπορίου τθσ
Ρεριφζρειασ.
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9. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
10. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό (παρ. 2.2.1. του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ) ζχουν
φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που
είναι εγκατεςτθμζνα ςε α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ
που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
11. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ, για εκατόν είκοςι μζρεσ
(120) από τθν επομζνθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
12. Θ παροχι διευκρινιςεων επί τθσ προκιρυξθσ κα γίνει
Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ.

ςφμφωνα με τθν παρ. 2.1.3

του

13. Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν υπογραφι τουσ και κα είναι
διάρκειασ ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2022.
14. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα χιλιάδων επτακοςίων ενενιντα
ζξι ευρϊ και ενενιντα δφο λεπτϊν (30.796,92€), χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι τριάντα οχτϊ χιλιάδων εκατόν
ογδόντα οχτϊ ευρϊ και δεκαεννζνα λεπτϊν (38.188,19€) με ΦΡΑ
15. Θ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1.6 του Αναλυτικοφ
Τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ.
16. Κατά τα λοιπά και για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα
παραρτιματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι κείμενεσ ςχετικζσ
διατάξεισ.
17. Λοιπζσ πλθροφορίεσ παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ - Τμιμα Ρρομθκειϊν, Δ.Υ. & Κρ.
Οχθμάτων (Βορείου Θπείρου 20 – Ιωάννινα) – Τθλζφωνο: 2651360339 (Αντϊνθσ Μαυράκοσ).
18. Ακολουκεί αναλυτικό τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ, με τα παραρτιματα κακϊσ και υπόδειγμα ςφμβαςθσ,
τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.
Ο Συντονιςτισ
Αποκεντρωμζνθσ ∆ιοίκθςθσ
Θπείρου - ∆υτικισ Μακεδονίασ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΘΣ
ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ:
Αναλυτικό Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ με τα Ραραρτιματα
ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ (με email)
1. Στα Τμιμα Διοικθτικου – Οικονομικοφ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. που εδρεφουν ςε Καςτοριά.
2. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΑ, Καςτοριά,
3. Ρρόεδρο Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ
ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1. Γραφείο Συντονιςτι
2. Γραφείο ΓΔΕΛ
3. Τμιμα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ Καςτοριά,
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ∆ΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ∆ΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΑΤΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ

∆ΙΑΚΘΥΞΘ Αρ. 5/2021
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ
Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ, του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016, για τθν ανάδειξθ ανάδειξθ
προμθκευτι υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ, (CPV:09134100-8) πετρζλαιο ντίηελ και
(CPV:09132100-4) αμόλυβδθ βενηίνθ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά, για τα ζτθ 2021 και
2022.
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Συνοπτικά ςτοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
ΥΡΘΕΣΙΑ ΡΟΥ ΔΙΕΝΕΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ/
ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΣΑ CPV
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ (ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ)

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ
ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & Κ. ΟΧΘΜΑΤΩΝ
Ανάδειξθ προμθκευτι υγρϊν καυςίμων
κίνθςθσ,
(CPV:09134100-8) πετρζλαιο ντίηελ και (CPV:09132100-4)
αμόλυβδθ βενηίνθ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ,
που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά, για τα ζτθ 2021 και 2022...
(CPV:09134100-8) πετρζλαιο ντίηελ και (CPV:09132100-4)
αμόλυβδθ βενηίνθ
Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ, του άρκρου 117 του Ν.
4412/2016,
12-05-2021
24-05-2021
Ϊρα : 15.00
25-05-2021
Ϊρα : 11.00
Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυµφζρουςα από
οικονοµικι άποψθ προςφορά βάςει τιµισ ιτοι το
µεγαλφτερο ποςοςτό παρεχόµενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ
εκατό (%) για κάκε είδοσ καυςίµου.
Για τα καφςιµα το ποςοςτό ζκπτωςθσ υπολογίηεται επί τθσ
µζςθσ λιανικισ τιµισ κάκε είδουσ καυςίµου (πετρελαίου
κίνθςθσ, αµόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ καταγράφεται ςτα
Εβδοµαδιαία ∆ελτία Επιςκόπθςθσ Τιµϊν Καυςίµων από τo
αρμόδιο κατά τόπουσ Τμιμα Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των
τριάντα χιλιάδων επτακοςίων ενενιντα ζξι ευρϊ και
ενενιντα δφο λεπτϊν (30.796,92€), χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι
τριάντα οχτϊ χιλιάδων εκατόν ογδόντα οχτϊ ευρϊ και
δεκαεννζνα λεπτϊν (38.188,19€) με ΦΡΑ

ΡΘΓΘ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ

Τακτικόσ προχπολογιςμό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θπείρου - Δυτικισ *φορζασ (993 24) και Ε.Φ.
1.903.999.02, ΑΛΕ 2410301001]

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ

ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

ΟΙ υπθρεςιζσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου –
Δυτικισ Μακεδονίασ που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά
Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ
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*φμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ)

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΚΑΤΘΣΕΙΣ

Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Ωσ αξία τθσ ςφμβαςθσ νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο
τμιμα – Υπθρεςία για το οποίο γίνεται θ προςφορά.
Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν
από τθν τθν υπογραφι τουσ και κα είναι διάρκειασ ζωσ
τθν 31 Δεκεμβρίου 2022.
Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων *άρκρο 4 του ν. 4013/2011 (Αϋ204)
όπωσ ιςχφει+.
Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (παρ. 3 του άρκρου 350 του ν.
4412/2016).
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 1% επί τθσ κακαρισ
ςυμβατικισ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν.
4172/2013.

Ανάρτθςθ ςτθ Διαφγεια

12-05-2021

Καταχϊρθςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ

12-05-2021

Ανάρτθςθ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΑΡ.Δ.ΘΡ.Δ.Μ.
12-05-2021
www.apdhp-dm.gov.gr
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Ρίνακασ Ρεριεχομζνων
1.1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ........................................................................................................................... 24
1.2
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1.3
ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ....................................................... 24
1.4
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ –
ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Βορείου Θπείρου 20

Ρόλθ

Ιωάννινα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

454 45

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL543

Τθλζφωνο

2651360339

Φαξ

2651360341

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

antonismav@apdhp-dm.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Αντϊνθσ Μαυράκοσ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.apdhp-dm.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, ςτον Υποτομζα
Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα περιλαμβάνεται ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο ι Κράτοσ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του φορζα : www.apdhp-dm.gov.gr
β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: ι και: www.apdhpdm.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016,
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ανακζτουςα Αρχι. Θ δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ
βαρφνει τα Τακτικόσ προχπολογιςμό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ
*φορζασ (993 24) και Ε.Φ 1.903.999.02, ΑΛΕ 2410301001]
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1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ, (CPV:09134100-8) πετρζλαιο
ντιηελ και (CPV:09132100-4) αμόλυβδθ βενηίνθ, ςυνολικισ ποςότθτασ είκοςι οχτϊ χιλιάδων τριακοςίων
ενενιντα τριϊν κόμμα τριάντα δφο λίτρων (28.393,32 λίτρα) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά για τα ζτθ 2021
και 2022.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): Κφριο αντικείμενο 09100000 Ρρόςκετα αντικείμενα 09130000, 09134100, 09132100
Ο εκτιμϊμενοσ ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ, και οιι ποςότθτεσ όπωσ διαμορφϊνονται ωσ εξισ:

ΤΜΘΜΑ 5. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά

ΤΙΜΘ
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ
A/A

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

χωρίσ
ΡΟΣΟΤΘΤΑ Φ.Ρ.Α.

χωρίσ
Φ.Ρ.Α.

µε Φ.Ρ.Α.

5.1

Ρετρζλαιο
Κίνθςθσ

Λίτρα

9.509,32

0,939

8.929,25

11.072,27

5.2.

Βενηίνθ
Αμόλυβδθ
95
οκτ.
Λίτρα
Λίτρα

18.884,00

1,158

21.867,67 27.115,91

ΣΥΝΟΛΟ

28.393,32

30.796,92 38.188,19

Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ, όπωσ αναλφονται
ςτον ανωτζρω πίνακα.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα χιλιάδων επτακοςίων ενενιντα ζξι
ευρϊ και ενενιντα δφο λεπτϊν (30.796,92€), χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι τριάντα οχτϊ χιλιάδων εκατόν ογδόντα
οχτϊ ευρϊ και δεκαεννζα λεπτϊν (38.188,19€) με ΦΡΑ
Θ διάρκεια τθσ ςυμβάςθσ ορίηεται ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2022 και κα ξεκινάει από τθν
υπογραφι τθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι.
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ (%)
επί τθσ νομίμου μζςθ τιμι πϊλθςθσ ανά λίτρο όπωσ αυτι προςδιορίηεται από το Τμιμα Εμπορίου και
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Τουριςμοφ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ανά μινα. Το ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και
αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%..

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1.

Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «∆θµόςιεσ Συµβάςεισ Ζργων, Ρροµθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2.

Τισ διατάξει του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθµοςιονοµικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωµάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθµόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».

3.

Τισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ) «∆ιοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νοµικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του ∆θµοςίου Τοµζα-Τροποποίθςθ ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκµίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.

4.

Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Ρροςαρµογι τθσ ελλθνικισ νοµοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζµθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωµϊν ςτισ εµπορικζσ
ςυναλλαγζσ».
Τισ διατάξεισ του Ν. 4700/2020 «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».

5.
6.

7.

Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων Συµβάςεων
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου ∆θµοςίων Συµβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του
ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόµων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Ρρόγραµµα ∆ιαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».

8.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Αϋ) «Κανονιςµόσ Ρροµθκειϊν ∆θµοςίου
(Κ.Ρ.∆.)».

9.

Τισ διατάξεισ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Αϋ) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθµερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και
λοιπζσ διατάξεισ».

10. Τισ διατάξεισ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζµενθσ Αξίασ».
11. Τισ διατάξεισ του Ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.
12. Τισ διατάξεισ του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Αϋ) «Ρνευµατικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά ∆ικαιϊµατα και
Ρολιτιςτικά Θζµατα». Tισ διατάξεισ του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωςθ τθσ αγοράσ
πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει µε το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ
95/Α/2005).
13. Τισ διατάξεισ του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνεσ ρφκµιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων και
τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ».
14. Τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Ρερί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιµατοσ»,
όπωσ ιςχφει µε το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία ειςοδιµατοσ, επείγοντα µζτρα
εφαρµογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ».
15. Τισ διατάξεισ του Ρ.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθµόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία».
16. Τισ διατάξεισ του Ρ.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ ∆ιατάκτεσ».
17. Tθν µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Βϋ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ
««φκµιςθ των ειδικότερων κεµάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
∆θµοςίων Συµβάςεων (ΚΘΜ∆ΘΣ) του Υπουργείου Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ».
18. Τθν υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςµόσ του χρόνου, τρόπου
υπολογιςµοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτοµερειϊν εφαρµογισ τθσ
παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016».
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19. Τθν µε αρικµ. Α2- 718/28-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίθςθ Κανόνων ∆ιακίνθςθσ και
Εµπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ∆Ι.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)».
20. Τθν µε αρικµ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρροςαρµογι τθσ
ελλθνικισ νοµοκεςίασ, ςτον τοµζα τθσ ποιότθτασ καυςίµων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».
21. Τισ αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθµικοφ Συµβουλίου του Γενικοφ Χθµείου του Κράτουσ ςχετικά µε τισ
προδιαγραφζσ των υγρϊν καυςίµων (κζρµανςθσ – κίνθςθσ) *Σχετικζσ οι µε αρικµ. 467/2002 (ΦΕΚ
1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ Β’
2010/67/28-1-2010), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ+.
22. Τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων Συµβάςεων
23. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόµων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόµενα ςτα ςυµβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
24. Τα άρκρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).
25. Το άρκρο 33 του Νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).
26. Το άρκρο 56 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).
27. Το άρκρο 235 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).
28. Τισ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «∆ιοίκθςθ, Οργάνωςθ, Στελζχωςθ τθσ Ρεριφζρειασ,
ρφκµιςθ κεµάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».
29. Τισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ – Ρρόγραµµα Καλλικράτθσ».
30. Τισ διατάξεισ του Ρ.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςµόσ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου –
∆υτικισ Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
31. Τισ διατάξεισ του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ
διατάξεισ».
32. Τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδθµοκρατιςµόσ τθσ ∆ιοίκθςθσ –
καταπολζµθςθ γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν κι άλλεσ
διατάξεισ».
33. Τθν µε αρικµ. 13912/15-05-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν µε τθν οποία διορίςτθκε
Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του
Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).
34. Τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρµοδιοτιτων ςτισ
Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».
35. Τισ διατάξεισ του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Αϋ) «Υπαίκρια ∆ιαφιµιςθ, Συµπολιτείεσ ∆ιµων και Κοινοτιτων
και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 18 παρ. 8γ.
36. Τισ διατάξεισ του άρκρου 49 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Αϋ) «Επείγοντα Μζτρα Εφαρµογισ
Μεςοπρόκεςµου Ρλαιςίου ∆θµοςιονοµικισ Στρατθγικισ 2012-2015».
37. Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Αϋ) «υκµίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν
αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωµζνθ διοίκθςθ Ενςωµάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
38. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 169453/30.12.2020 (ΑΔΑ: 9ΩΒΟ1Γ-ΓΕ0) απόφαςι μασ περί ςυγκρότθςθσ
Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Συνοπτικϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ.
39. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 169450/30.12.2020 (ΑΔΑ: 6Α87Ο1Γ-4ΨΡ) απόφαςι μασ περί ςυγκρότθςθσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ενςτάςεων και προςφυγϊν που αφοροφν τθ διεξαγωγι Συνοπτικϊν
διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ.
40. Τθν με αρ. πρ. 901/11-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ54ΣΟ1Γ-ΓΧ8) Ζγκριςθ Ανάλθψθ πολυετοφσ υποχρζωςθσ για
καφςιμα κίνθςθσ
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41. Τθν με αρ. πρωτ: 162540/16-12-2020 (AΔΑ:ΩΨΜΟ1Γ-Μ34) Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Απ.∆.Θπ-∆.Μ.
περί «Ζγκριςθσ διενζργειασ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ άνω των ορίων ∆θµόςιου Μειοδοτικοφ ∆ιαγωνιςµοφ,
για τθν ανάδειξθ προµθκευτι/προµθκευτϊν υγρϊν καυςίµων, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ
Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ κακϊσ και των Συνοριακϊν Στακµϊν χωρικισ
Αρµοδιότθτασ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ.
42. Τθν με αρ. πρωτ. 162548/16-12-2020 Ρροκιρυξθ

Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ άνω των ορίων
∆θµόςιου Μειοδοτικοφ ∆ιαγωνιςµοφ, για τθν ανάδειξθ προµθκευτι/προµθκευτϊν υγρϊν
καυςίµων για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ
Μακεδονίασ κακϊσ και των Συνοριακϊν Στακµϊν χωρικισ αρµοδιότθτασ Αποκεντρωµζνθσ
∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ (Διακιρυξθ 12/2020) –

43. Τθν με αρικμ. 17361/15-02-2021 Απόφαςθ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. περί «Ζγκριςθσ αποτελζςματοσ
αξιολόγθςθσ Ανοικτοφ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Διεκνι Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ
12/2020).
44. Τθν με αρ. πρωτ. 28580/12-03-2021 Απόφαςθ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. περί «Ζγκριςθσ αποτελζςματοσ
κατακφρωςθσ Ανοικτοφ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Διεκνι Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ
12/2020).
45. Τθν με αρ. πρωτ. 29491/17-03-2021 Απόφαςθ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. περί «Ακφρωςθσ κατακφρωςθσ και νζασ
Ζγκριςθσ αποτελζςματοσ κατακφρωςθσ Ανοικτοφ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Διεκνι Δθμόςιου Μειοδοτικοφ
Διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ 12/2020).
46. Τθν με αρ. Ρρωτ. 44415/22-04-2021 Ρράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου Ιωαννίνων.
47. Το γεγονόσ ότι για το Τμιμα 23 τθσ Διακιρυξθσ 12/2020 ο διαγωνιςμόσ απζβθ άγονοσ διότι δεν
κατατζκθκε καμία προςφορά.
48. Τθν ανάγκθ προμικειασ υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά για τα ζτθ 2021 και 2022.

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Τόποσ / χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ.
Ο διαγωνιςμόσ (αποςφράγιςθ των προςφορϊν και αξιολόγθςθ) κα διενεργθκεί τθν ςτισ 25 Μαΐου

2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00π.μ. ςτο Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ (Η.Ε.Ρ. Κοηάνθσ - 50100 ΚΟΗΑΝΘ).
Τόποσ / χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ πρζπει να κατατίκενται μζχρι τισ 24 Μαΐου 2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00

ςτο Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ
(Η.Ε.Ρ. Κοηάνθσ - 50100 ΚΟΗΑΝΘ). Θ ίδια καταλθκτικι θμερομθνία ιςχφει και όταν προςφορζσ
αποςτζλλονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυμεταφορζσ κ.α.).
Ρροςφορζσ που
κατατίκενται ι αποςτζλλονται μετά τθν παραπάνω προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και
επιςτρζφονται.

1.6

Δθμοςιότθτα

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.apdhp-dm.gov.gr ςτθν διαδρομι : Αρχικι ►ΕΝΘΜΕΩΣΘ ► Ανακοινϊςεισ-Ρροκθρφξεισ,
ςτισ 24-05-2021.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί (με αποδεικτικό ανάρτθςθσ) ςε
ειδικοφσ χϊρουσ ωσ εξισ:
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1.7

Στο Διοικθτιριο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτα Ιωάννινα - Βορείου Θπείρου 20, 454 45
Ιωάννινα.
Στο Τμιμα Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ Καςτοριάσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ ( άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:








θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:
 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ– Ειδικοί Προι Διαγωνιςμοφ - Ρίνακεσ διαγωνιςμοφ
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ- Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ
 ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
 ΡΑΑΤΘΜΑ V– Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
 ΡΑΑΤΘΜΑ VI– Σχζδιο Σφμβαςθσ
 ΡΑΑΤΘΜΑ VII– ΤΕΥΔ
το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ]
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα
Ραραρτιματά τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ςτθ διαδρομι : http://www.apdhp-dm.gov.gr.
Διευκρινίςεισ – Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ (άρκρο 121 του Ν. 4412/2016)
Εφόςον ηθτθκοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για τον διαγωνιςμό, το
αργότερο 6 μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν, αυτζσ κα παρζχονται
εγγράφωσ από τθν Aρχι, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται
για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι
των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ
με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. [βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υποδείγματα
Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν+
Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
Σελίδα 18 από 82

ΑΔΑ: 95ΞΜΟΡ1Γ-49Π

21PROC008593614 2021-05-12

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
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τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1),
θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΙΚΕ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και
τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
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ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
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2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται
να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ
του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό
ανάκεςθ υπθρεςία.
3.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικισ ικανότθτα.
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν:
α) πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίασ
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευμζνθ
με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα,
β) να πιςτοποιοφν το εργοςτάςιο καταςκευισ των υλικϊν και τθν ζδρα αυτοφ.
2.2.6 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.6.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου
2.2.4.και 2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/369ω8/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα VII το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ
Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
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2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.6.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία,
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
- μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο
επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του
άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν
(άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016).
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ
πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα
που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ
πριν από τθν υποβολι του.
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Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 73 εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, β) τα
λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα
οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75,
τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ
αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι
οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν.
4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω
πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον
προςωρινό ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου
που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ
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κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81
του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.6. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο.
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ
Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.5. (Τεχνικι και επαγγελματικισ ικανότθτα )να
προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά όπωσ αναφζρονται ςε αυτό.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
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εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.),
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και
των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου..
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ (%)
επί τθσ νομίμου μζςθ τιμι πϊλθςθσ ανά λίτρο όπωσ αυτι προςδιορίηεται από το Τμιμα Εμπορίου και
Τουριςμοφ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ανά μινα. Το ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και
αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%..

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ κατωτζρω απαιτιςεισ :
1. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για το ςφνολο, όπωσ αναλφεται ςτον
πίνακα τθσ παρ.1.3 τθσ παροφςασ
2. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
3. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να
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προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
4. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό προςφερόμενθσ
ζκπτωςθσ (%) επί τθσ νομίμου μζςθ τιμι πϊλθςθσ ανά λίτρο όπωσ αυτι προςδιορίηεται από το
Τμιμα Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, ανά μινα. Το ανωτζρω
ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%..
5. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται.
6. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ
τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.
7. Ιςχφσ προςφορϊν : Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ
φορείσ για διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ (άρκρο 97 ν. 4412/2016). Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από
τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (ςφμφωνα με τθν παρ. 2.4.5 τθσ παροφςασ).
8. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ςε αυτόν,
κακϊσ και θ ςφμβαςθ ι οι ςυμβάςεισ που κα προκφψουν, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
(ςφμφωνα με τθν παρ. 2.1.4 τθσ παροφςασ).
9. Θ μθ ζγκαιρθ υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από το
διαγωνιςμό.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ πρζπει να κατατίκενται μζχρι τισ 24 Μαΐου 2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00 ςτο
Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ (Ζ.Ε.Π.
Κοηάνθσ - 50100 ΚΟΖΑΝΗ).
Η ίδια καταλθκτικι θμερομθνία ιςχφει και όταν προςφορζσ
αποςτζλλονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΣΑ., ταχυμεταφορζσ κ.α.). Προςφορζσ που
κατατίκενται ι αποςτζλλονται μετά τθν παραπάνω προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και
επιςτρζφονται.
Οι προςφορζσ και αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Άρταγια τα ζτθ
2021 και 2022.
ΔΙΑΚΘΥΞΘ: 03/2021
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: 24/05/2021, 15:00
Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα: (επωνυμία, διεφκυνςθ, ο αρικμόσ
τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ - email).
(Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων
των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τθσ.)
ζνδειξθ: «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ»

Σελίδα 27 από 82

ΑΔΑ: 95ΞΜΟΡ1Γ-49Π

21PROC008593614 2021-05-12

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Ο κφριοσ φάκελοσ περιζχει τα ακόλουκα:
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Ρεριεχόμενο επί μζρουσ φακζλων
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνει1: Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, (εφεξισ ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί
Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν
δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν
βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και κ του Ν.
4412/2016.
Το ΤΕΥΔ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τθν Κατευκυντιρια
Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και διατίκεται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ δωρεάν, μζςω
τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.apdhp-dm.gov.gr και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ ςε δφο μορφζσ αρχείου:
Αρχείο PDF, (από τθν Ανακζτουςα Αρχι), αναρτθμζνο μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ &
Αρχείο doc (ςε επεξεργάςιμθ μορφι), αναρτθμζνο επικουρικά μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν, να το υπογράψουν και
το υποβάλουν ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ζντυπθ μορφι.,
Σε περίπτωςθ που επιλεχκεί ο μορφότυποσ .pdf θ ςυμπλιρωςθ μπορεί να γίνει χειρόγραφα και να
υπογραφεί χειρόγραφα από τον προςφζροντα.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
H τεχνικι προςφορά υποβάλλεται επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά»
και κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ τθσ παροφςασ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι:
Τα υπό προμικεια είδθ υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που
ορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ Αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (ΑΧΣ)
του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (ΓΧΚ). Ειδικότερα :
1.
Το πετρζλαιο κίνθςθσ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά όπωσ
περιγράφονται ςτθν αρικμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Ρετρζλαιο
κίνθςθσ προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου», κακϊσ και τθν αρικμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-022012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ
ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
2.
Θ αμόλυβδθ βενηίνθ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά όπωσ
περιγράφονται ςτθν αρικμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καφςιμα
αυτοκινιτων –Αμόλυβδθ βενηίνθ – Απαιτιςεισ και μζκοδοι ελζγχου» κακϊσ και τθν αρικμ.
1

Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ.
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι
Ρροςφορά», ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:
Α. Τιμζσ
Για τα καφςιμα οι τιμζσ προςφοράσ κα πρζπει να δίδονται με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%)
επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κάκε είδουσ καυςίμου (πετρελαίου
κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ, αμόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ προκφπτει από τα Δελτία Επιςκόπθςθσ
Τιμϊν Καυςίμων από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ και όπωσ αυτι εξειδικεφεται ςτα Εβδομαδιαία Δελτία τιμϊν των κατά τόπουσ
αρμοδίων τμθμάτων Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ
Ωσ τιμζσ αναφοράσ για ςφγκριςθ και υπολογιςμό των οικονομικϊν προςφορϊν κα λθφκοφν οι
παρακάτω τιμζσ (προ Φ.Ρ.Α) του Εβδομαδιαίου Δελτίου τθσ 03/12/2020 του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν
Υγρϊν Καυςίμων, (οι οποίεσ ελιφκθςαν υπόψθ
για τον υπολογιςμό των ποςοτιτων –
προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) :

ΡΕΤΕΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΝΣΘΣ

ΡΕΤΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΘΣΘΣ

Ρ.Ε./ΝΟΜΟΣ

ΚΑΣΤΟΙΑΣ

με
Φ.Ρ.Α.

χωρίσ
Φ.Ρ.Α.

0,837

0,675

με

ΑΜΟΛΥΒΔΘ
ΒΕΝΗΙΝΘ
95 οκτ.
με

Φ.Ρ.Α.

χωρίσ
Φ.Ρ.Α.

Φ.Ρ.Α.

χωρίσ
Φ.Ρ.Α.

1,164

0,939

1,436

1,158

Σε περίπτωςθ αρνθτικισ ζκπτωςθσ κα πρζπει το ποςοςτό να απεικονίηεται ςαφϊσ ςτθν οικονομικι
προςφορά ςφμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτιματοσ ΙΙΙ.
ο προςφζρων κα επιςυνάψει τθν οικονομικι προςφορά του, ςυμπλθρωμζνθ με το αναγραφόμενο
ποςοςτό ζκπτωςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ-ΙΙΙ,
που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν Οικονομικι προςφορά κα
προςδιορίηονται:

1. Θ Ομάδα Υπθρεςιϊν για τθν οποία γίνεται θ προςφορά.
2. Θ κατθγορία καυςίμων (καφςιμα κζρμανςθσ – καφςιμα κίνθςθσ), για το οποίο γίνεται θ
προςφορά
3. Το ποςοςτό ζκπτωςθσ ανά κατθγορία/είδοσ καυςίμου
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ *παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν.
4412/2016].
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
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Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο
κεφάλαιο Β του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

Γλϊςςα
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Για τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.

Λοιπά ςτοιχεία
- Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο, από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα
- Τα δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα, κακϊσ και τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα υποβάλλονται και
γίνονται αποδεκτά, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 του Ν. 4250/2014.
- Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ
διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
- Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά
τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν
Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των Συνοπτικϊν Διαγωνιςμϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν
διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι, ωσ
εκπρόκεςμεσ. Θ υποβολι μιασ μόνο προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ
διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μια δθμόςια ςυνεδρίαςθ κατά τθν κρίςθ τθσ
επιτροπισ (άρκρο 117, Ν. 4412/2016).
Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, κακϊσ και οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
και τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Θ Επιτροπι μονογράφει και ςφραγίηει τα δικαιολογθτικά και τα
ςτοιχεία των τεχνικϊν προςφορϊν κατά φφλλο ι τμθματικά ι τθν πρϊτθ και τελευταία ςελίδα
αυτϊν. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ.
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά μονογράφονται και παίρνουν
ςφραγίδα από το αρμόδιο όργανο και φυλάςςονται προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν μετά τθν
αξιολόγθςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν.
Στθ ςυνζχεια τα δικαιολογθτικά και οι τεχνικζσ προςφορζσ αξιολογοφνται από τθν Επιτροπι θ οποία
ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ ι αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν αξιολόγθςθ
των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων τουσ επαναφζρονται για τθν αποςφράγιςι τουσ από τα μζλθ
τθσ επιτροπισ ςε θμερομθνία και ϊρα που κα ορίηεται ςε ςχετικι πρόςκλθςθ τουσ από τθν
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ι αν είναι δυνατόν αποςφραγίηονται και τθν ίδια θμζρα
κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
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γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται οι φάκελοι όλων
των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, ςτθν ανακζτουςα
αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89
ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων2 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν.
4412/2016 και το αρ. 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και κατά το άρκρο 103 του ν. 4412/2016 θ ανακζτουςα αρχι
αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ, δζκα
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1
του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ
παραγράφου 2.2.4 και 2.2.5 αυτισ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ
το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο
χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ,
εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν
με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii)

δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και
2.2.4 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πλθροί, οι οποίεσ
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο μζςω, επί αποδείξει.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το ν.
4700/2020, εφόςον απαιτείται,
Σελίδα 33 από 82

ΑΔΑ: 95ΞΜΟΡ1Γ-49Π

21PROC008593614 2021-05-12

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει
τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Ενςτάςεισ που αςκοφνται κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων

Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ (χωρίσ
Φ.Ρ.Α.), ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.» «Θ ζνςταςθ κατά τθσ
διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι τθν αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ, κατά
περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των
προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ
οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11. Στθν
περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε
κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο
των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ
ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου,
ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ
γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. Στισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων,
μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, για τθν ζνςταςθ κατά τθσ
διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό ςυμβοφλιο.
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Οικονομικϊν και Υποδομϊν,
Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φφοσ του ανωτζρω παραβόλου.
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε άζθεζή ηεο θσιύνπλ ηε
ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιύεη ηελ πξόνδν ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθύξσζε
ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο
έλζηαζεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ ηνπ παξόληνο. Πέξαλ από ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε
ηπρόλ πξνβιεπόκελε από γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή
λνκηκόηεηαο.
Τν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθύξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989
(Α΄ 8).

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.

4.

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

4.1

Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ .
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ*, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ των 20.000,00 ευρϊ, δεν απαιτείται
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (Ρρβλ. τρίτο εδ. τθσ παρ.1.β του άρκρου72 του Ν. 4412/2016)
* Ωσ αξία τθσ ςφμβαςθσ νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο τμιμα/Υπθρεςία για το οποίο γίνεται
θ προςφορά.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V –2 τθσ
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
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4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.4.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
4.4.2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 4 ι τθσ παρ. 6
του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (115/Α), όπωσ αυτζσ αναρικμικθκαν με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του
ν. 4144/2013 (88/Α) και αντικαταςτάκθκαν με τισ παρ. 4 και 5 αντίςτοιχα του ιδίου άρκρου και ιςχφουν.
4.4.3. Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν
επιτυγχάνεται θ ηθτοφμενθ κόςμια εμφάνιςθ δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο, μεμονωμζνα ι
ςωρευτικά, τθν αφξθςθ των βαρδιϊν ι τθν αλλαγι του ωραρίου εργαςίασ κάκε βάρδιασ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει άμεςα τα ανωτζρω χωρίσ καμία αντίρρθςθ και χωρίσ καμία
επιπλζον οικονομικι απαίτθςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςφμβαςθ λφεται μονομερϊσ.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.

ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
5.1

Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά, ανά τιμολόγιο, μζςω του Τμιματοσ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ
Μακεδονίασ, μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν.
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Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται μζςω του οικείου Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, ςφμφωνα
με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά:




Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά θ πλθρωμι, από
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ.
Τιμολόγιο αναδόχου.
Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν
κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Θ αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (άρκρο 4 του ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει).
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 1% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
τθσ παραγράφου 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των
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ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ
ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221
του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται
ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε
φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί
εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ
κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ
μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4

Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό
Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο
Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ
διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

ΡΑΑΔΟΣΘ, ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Άρκρα 206, 221, 208
Ν.4412/2016)

6.1

Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα καφςιμα ςτα οχιματα και τα κτίρια και τισ οικίεσ που
μιςκϊνει θ Α.Α. ωσ εξισ :
Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά είτε ςτα κατά τόπουσ πρατιρια του προμθκευτι είτε ςτα κτίρια που
μιςκϊνει θ Α.Α. ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τουσ, ωσ εξισ :
Θ παράδοςθ των καυςίμων κίνθςθσ κα γίνεται ςτο πρατιριο του προμθκευτι.
ςτθν περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, ο προμθκευτισ αρνείται, παραλείψει ι κακυςτεριςει να
εφοδιάςει τα ανωτζρω με τα αναγκαία είδθ καυςίμων, οι αρμόδιοι οφείλουν να ενθμερϊνουν άμεςα
εγγράφωσ τθν Α.Α., ϊςτε αυτι να προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ όπωσ προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ
5.2.1 – 5.2.2. τθσ παροφςασ.

6.2

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το ΡΑΑΤΘΜΑ VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ).
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ ζχουν το δικαίωμα να
διενεργοφν ποιοτικό ζλεγχο και να ηθτοφν χθμικζσ αναλφςεισ προσ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και
καταλλθλότθτασ των προσ προμικεια καυςίμων, από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ Χθμείου του
Κράτουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 4412/16.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι
αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε
περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20)
θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που
περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι
υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.

6.3

Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ

Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ ζχουν το δικαίωμα να διενεργοφν ποιοτικό ζλεγχο και να ηθτοφν χθμικζσ
αναλφςεισ προσ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ των προσ προμικεια καυςίμων, από τισ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. Ειδικότερα αν τα υπό προμικεια είδθ υγρϊν
καυςίμων πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ Αποφάςεισ του
Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (ΓΧΚ) και που αναφζρονται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ IV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ωσ εξισ :
1.
Το πετρζλαιο κίνθςθσ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά όπωσ
περιγράφονται ςτθν αρικμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Ρετρζλαιο κίνθςθσ
προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου», όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ Β’ 2010/67/281-2010), κακϊσ και τθν αρικμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ
«Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ
τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
2.
Θ αμόλυβδθ βενηίνθ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά όπωσ περιγράφονται
ςτθν αρικμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καφςιμα αυτοκινιτων – Αμόλυβδθ
βενηίνθ – Απαιτιςεισ και μζκοδοι ελζγχου» κακϊσ και τθν αρικμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012)
Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ
καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου».
*Για τουσ ελζγχουσ αυτοφσ ακολουκείται θ προβλεπόμενθ, ςτο άρκρο 214 του ν. 4412/2016, διαδικαςία+
Κατά τα λοιπά και για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα
παραρτιματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι κείμενεσ περί
προμθκειϊν Δθμοςίου Τομζα Διατάξεισ.

6.4

Διάρκεια ςφμβαςθσ

Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν υπογραφι τουσ και κα ζχουν ιςχφ ωσ
και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2022.

6.5

Τροποποίθςθ – παράταςθ ςφμβαςθσ

α) Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθν εκτζλεςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
132 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.
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β) Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 132 και 217
του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.

Ο Συντονιςτισ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ

Βαςίλειοσ Ρολ. Μιχελάκθσ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
(ανικει ςτθ διακ. 05/2021)
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, ςτον Υποτομζα
Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο ι Κράτοσ.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Θ λειτουργία τθσ διζπεται από τισ
διατάξεισ :
- του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
- του Ρ.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ
Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 4446/ 240/Α’) και ςυμπλθρωματικά
- του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, Στελζχωςθ τθσ Ρεριφζρειασ, ρφκμιςθ
κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ»,
- του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπωσ ιςχφει.
Οργανωτικι δομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. : όπωσ προβλζπεται ςτο ανωτζρω Ρ.Δ. οι οργανικζσ τθσ
μονάδεσ εκτείνονται /ςε οκτϊ νομοφσ.

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ :
Ανάδειξθ αναδόχου/αναδόχων υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά για τα ζτθ 2021
και 2022.
Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ : Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν υπ'
αρικμ. 901/11-05-2021(ΑΔΑ:Ψ54ΣΟ1Γ-ΓΧ8) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ.
Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά για τα ζτθ 2021 και 2022.
Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ τθσ παροφςασ, κακϊσ και τουσ ειδικοφσ όρουσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ.
Μεκοδολογία υλοποίθςθσ - Διάρκεια ςφμβαςθσ
Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν υπογραφι τουσ και κα είναι διάρκειασ
ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2022.
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Τόποσ υλοποίθςθσ : Οι Υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που
εδρεφουν ςτθν Καςτοριά.
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ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Χρθματοδότθςθ
Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν υπ' αρικμ. 901/11-05-2021(ΑΔΑ:Ψ54ΣΟ1ΓΓΧ8) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ.
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ, τριάντα χιλιάδων επτακοςίων ενενιντα ζξι ευρϊ και ενενιντα δφο
λεπτϊν (30.796,92€), χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι τριάντα οχτϊ χιλιάδων εκατόν ογδόντα οχτϊ ευρϊ και
δεκαεννζνα λεπτϊν (38.188,19€) με ΦΡΑ
Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα
Για τον υπολογιςμό του προχπολογιςμοφ ελιφκθςαν υπόψθ :
- Οι ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν, όπωσ διαμορφϊκθκαν τόςο κατά το προθγοφμενο, όςο και τα
τελευταία ζτθ.
- Θ ιςχφουςα κείμενθ νομοκεςία περί κακοριςμοφ κατϊτατου θμερομιςκίου.
Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ :
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων *άρκρο 4 του ν. 4013/2011 (Αϋ204) όπωσ ιςχφει+.
β) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 1% για τθν προμικεια των ειδϊν επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 του ν.
4172/2013 (Αϋ167).
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ειδικοί Προι Διαγωνιςμοφ - Ρίνακεσ διαγωνιςμοφ
(ανικει ςτθ διακ. 05/2021)

ΤΜΘΜΑ 23. : Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Απ.∆. Θπ.- ∆.Μ., που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά

ΤΙΜΘ
ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ
χωρίσ
ΡΟΣΟΤΘΤΑ Φ.Ρ.Α.

A/A

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

23.1

Ρετρζλαιο
Κίνθςθσ

Λίτρα

9.509,32

23.2.

Βενηίνθ
Αμόλυβδθ
95 οκτ.
Λίτρα

Λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ

0,939

χωρίσ
Φ.Ρ.Α.

µε Φ.Ρ.Α.

8.929,25

11.072,27

18.884,00

1,158 21.867,67

27.115,91

28.393,32

30.796,92

38.188,19
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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
(ανικει ςτθ διακ. 05/2021)

ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

1.1. Τα υπό προµικεια είδθ υγρϊν καυςίµων πρζπει να πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ που ορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ
Αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθµικοφ Συµβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικοφ
Χθµείου του Κράτουσ (ΓΧΚ). Ειδικότερα :

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ

1.ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1.2. Το πετρζλαιο κίνθςθσ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα
χαρακτθριςτικά όπωσ περιγράφονται ςτθν αρικµ. 514/2004 (ΦΕΚ
1490/Β/2006) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Ρετρζλαιο κίνθςθσ
προδιαγραφζσ και µζκοδοι ελζγχου», όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΑΧΣ
460/2009 (ΦΕΚ Β’ 2010/67/28-1-2010), κακϊσ και τθν αρικµ.
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ
«Ρροςαρµογι τθσ ελλθνικισ νοµοκεςίασ, ςτον τοµζα τθσ ποιότθτασ
καυςίµων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου»
1.4. Θ αµόλυβδθ βενηίνθ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα
χαρακτθριςτικά όπωσ περιγράφονται ςτθν αρικµ. 510/2014 (ΦΕΚ
872/Β/2007) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καφςιµα αυτοκινιτων
Αµόλυβδθ βενηίνθ - Απαιτιςεισ και µζκοδοι ελζγχου». κακϊσ και τθν
αρικµ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ
«Ρροςαρµογι τθσ ελλθνικισ νοµοκεςίασ, ςτον τοµζα τθσ ποιότθτασ
καυςίµων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου»

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆Ι.Ε.Ρ.Ρ.Υ.
Ο προµθκευτισ πρζπει να τθρεί τουσ Κανόνεσ ∆ιακίνθςθσ και Εµπορίασ
Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ∆Ι.Ε.Ρ.Ρ.Υ.), ςφµφωνα µε τθν
Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) Υπουργικι Απόφαςθ.

ΝΑΙ

3. ΕΡΑΚΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ο προµθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτισ αποκικεσ του επαρκι
ποςότθτα καυςίµων για να είναι ςε κζςθ να καλφπτει ανά πάςα ςτιγµι
τισ ανάγκεσ τθσ Οµάδασ Υπθρεςιϊν/Τµιµατοσ για το οποίο γίνεται θ
προςφορά.

NAI
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
(ανικει ςτθ διακ. 05/2021)

(Τποβάλλεται για κάκε Σμιμα προςφοράσ)
Ρροσ:
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Τμιμα Ρρομθκειϊν Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων
Βορείου Θπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΤΑΙΙΚΘ
ΕΡΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΙΚΘ ΜΟΦΘ

ΔΔΓΘΓ

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ
ΡΟΛΘ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL
ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ Θ ΡΟΣΦΟΑ
ΛΘΞΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ

Εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ

Ο υπογράφων …………………………………… ςασ γνωρίηουμε ότι για τθν ανάδειξθ προμθκευτι υγρϊν
καυςίμων κίνθςθσ, , ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ ζλαβα γνϊςθ και
αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, υποβάλλω οικονομικι προςφορά, ωσ εξισ:
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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
1. Καφςιμα κίνθςθσ
ΕΙΔΟΣ

Ροςοςτό ζκπτωςθσ
ολογράφωσ

αρικμθτικϊσ

Ρετρζλαιο κίνθςθσ

%

Βενηίνθ αμόλυβδθ

%

Θμερομθνία: ………………

Για τον υποψιφιο
προμθκευτι/ανάδοχο

Σφραγίδα / Υπογραφι
Ονοματεπϊνυμο Νομίμου
Εκπροςϊπου
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ
1. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα…………………………………….
(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)…………………

Θμερομθνία ζκδοςθσ .......

ΕΥΩ.……
Ρροσ:
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Τμιμα Ρρομθκειϊν Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων
Βορείου Θπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ Α………… ΕΥΩ …………
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ΕΥΩ .…...........................................................…………....
(και
ολογράφωσ)…………………..................................................………………….. υπζρ του οικονομικοφ φορζα
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
Α.Φ.Μ.
……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νςθ………………………………………………………….* για τθν καλι εκτζλεςθ
προμικειασ υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Άρτα για τα ζτθ 2021 και 2022, ςφμφωνα με τθν
υπογραφείςα ςφμβαςθ με τίτλο «Σφμβαςθ προμικειασ υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ των
υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά για τα
ζτθ 2021 και 2022» δυνάμει τθσ διακιρυξθσ υπϋαρικμ. 05/2021.
Το παραπάνω ποςό καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ τον ΦΡΑ), το τθροφμε ςτθ
διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ
και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε τυχόν ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και δφο (2) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ αντίςτοιχθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ.
Με τιμι,

Τράπεηα…………
Κατάςτθμα……….
* ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω ςτοιχεία για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ
Σελίδα 48 από 82

ΑΔΑ: 95ΞΜΟΡ1Γ-49Π

21PROC008593614 2021-05-12

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021

ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Σχζδιο Σφμβαςθσ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
(Ανικει ςτθν με αρικμ. 05/2021 Διακιρυξθ)

(Το παρόν ςχζδιο κα προςαρμοςτεί ανάλογα με τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ)
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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΑΤΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΙΝΘΣΘΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΣ ΑΡ.∆.ΘΡ-Δ.Μ. ΡΟΥ Ε∆ΕΥΟΥΝ ΣΤΘΝ Ρ.Ε. ΚΑΣΤΟΙΑΣ
Στα Ιωάννινα ςιμερα ..................................................., θμζρα.................... ςτα γραφεία τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, επί τθσ οδοφ Βορείου Θπείρου 20, οι
παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
αφενόσ θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα,
Βορείου Θπείρου 20, Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα από τον Συντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ κ. Βαςίλειο Ρολ. Μιχελάκθ, εφεξισ
«Ανακζτουςα Αρχι».
Και

αφετζρου

ο

οικονομικόσ

φορζασ

με

τθν

επωνυμία

«………………………………………….»

………………………………………………………… και εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν κ. ………………………………. ,
εφεξισ «Ανάδοχοσ /Ρρομθκευτισ». Ζχοντασ υπόψθ:
1.
Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2.
Τισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
3.
Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από
τουσ Διατάκτεσ».
4.
Τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων
ςτισ Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».
5.
Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
6.
Το Ρ.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου –
Δυτικισ Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
7.
Τθν µε αρικµ. 13912/15-05-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν µε τθν οποία
διορίςτθκε Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ ο
Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).
8.
Τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων
ςτισ Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».
9. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 24 (Απόφαςθ 01/15-04-2020 με αρ. πρ.2133 τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων) – ΑΔΑ:ΨΟΘ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7
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10.Τθν με αρ. 6601/13-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΦΝΟΞΤΒ-ΛΟΧ) Οδθγία τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ για το Αρνθτικό
Ροςοςτό Ζκπτωςθσ
11.Τθν με αρ. πρ. αρικμ. 901/11-05-2021(ΑΔΑ:Ψ54ΣΟ1Γ-ΓΧ8) Ζγκριςθ Ανάλθψθ πολυετοφσ
υποχρζωςθσ για καφςιμα κίνθςθσ
12. Τθν με αρ. 05/2021 (αρικμ. Ρρωτ ………………………………….) Διακιρυξθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ για τθν ανάδειξθ προμθκευτι/ϊν υγρϊν καυςίμων.
13. Τθν με αρ πρωτ. …………………………………………. απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ΘπείρουΔυτικισ Μακεδονίασ περί κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ.
14. Τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ για προμικεια υγρϊν καυςίμων των Υπθρεςιϊν που εδρεφουν ςτθν
Καςτοριά.

Συµφϊνθςαν, ςυνοµολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα κατωτζρω :
ΑΘΟ 1ο : Γενικά

Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων, που κα αποκαλείται ςτο εξισ ανάδοχοσ/προμθκευτισ, αναλαμβάνει
να προμθκεφςει υγρά καφςιμα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ……………………………………………….,
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%, τθν Ομάδα Υπθρεςιϊν τθσ ΑΡ.Δ.ΘΡ.-Δ.Μ. που εδρεφουν ςτα
Καςτοριάσ, Συγκεκριμζνα :
1.
Των Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου -Δυτικισ Μακεδονίασ
(ΑΡ.Δ.ΘΡ-Δ.Μ.),
ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ
………………………………………………..,
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., τα οποία κα διατεκοφν από τον τακτικό προχπολογιςμό
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ *Ε. Φορζασ 999-02 Αρικμόσ
Λογαριαςμοφ Εξόδου (ΑΛΕ) 2410301001].
Αναλυτικά τα ανωτζρω ποςά κατανζμονται, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
Ρ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΡΘΕΣΙΑ
(ΕΥΩ προ ΦΡΑ)

ΥΡΘΕΣΙΕΣ

Ρ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΡΘΕΣΙΑ
(ΕΥΩ πλζον ΦΡΑ 24%)

ΑΡ.Δ.ΘΡ-Δ.Μ.ΚΑΣΤΟΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΘΟ 2ο : Αντικείµενο τθσ ςφµβαςθσ
Το αντικείμενο του ζργου του αναδόχου αφορά ςτθν προμικεια υγρϊν καυςίμων τα οποία αναλφονται
ανά
ομάδα υπθρεςιϊν, κατθγορία/είδοσ καυςίμου, ανά (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ) ποςότθτα και
προχπολογιςκείςα δαπάνθ ωσ εξισ :

α/α

ΟΜΑΔΑ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΘΓΟΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1

Ρ.Ε.
ΚΑΣΤΟΙΑΣ

ΚΙΝΘΣΘΣ

ΕΙΔΟΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
(ςε λίτρα) (ΕΥΩ προ Φ.Ρ.Α)

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
(ΕΥΩ με Φ.Ρ.Α)

πετρζλαιο
κίνθςθσ
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αμόλυβδθ
βενηίνθ 95
οκτ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΘΣΘΣ
ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 1
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΘΟ 3ο : Ροιότθτα – προδιαγραφζσ - επάρκεια

Τα υπό προμικεια είδθ υγρϊν καυςίμων πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ Αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικοφ Χθμείου
του Κράτουσ (ΓΧΚ). Ειδικότερα :

1.

Το πετρζλαιο κίνθςθσ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά όπωσ
περιγράφονται ςτθν αρικμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Ρετρζλαιο
κίνθςθσ προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου», όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ
67/Β/28-1-2010) κακϊσ και τθν αρικμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινι Υπουργικι
Απόφαςθ «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ
και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
2.
Θ αμόλυβδθ βενηίνθ πρζπει να πλθροί τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά όπωσ
περιγράφονται ςτθν αρικμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαςθ του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καφςιμα
αυτοκινιτων –Αμόλυβδθ βενηίνθ – Απαιτιςεισ και μζκοδοι ελζγχου» κακϊσ και τθν αρικμ.
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
Ο προμθκευτισ πρζπει να τθρεί τουσ Κανόνεσ Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ
Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.), ςφμφωνα με τθν Α2 - 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) Υπουργικι
Απόφαςθ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτισ αποκικεσ του επαρκι ποςότθτα καυςίμων για να είναι ςε
κζςθ να καλφπτει ανά πάςα ςτιγμι τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ.

ΑΘΟ 4ο : Τρόποσ, χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα καφςιμα ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θπείρου –Δυτικισ Μακεδονίασ, όπου εδρεφουν, ωσ εξισ :
Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά είτε ςτα κατά τόπουσ πρατιρια του προμθκευτι είτε ςτισ αποκικεσ
τθσ Ραραλιπτριασ Υπθρεςίασ ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των παραλθπτριϊν υπθρεςιϊν ωσ εξισ:
Θ παράδοςθ των καυςίμων κίνθςθσ κα γίνεται ςτα κατά τόπουσ πρατιρια του προμθκευτι.

ΑΘΟ 5ο : Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν
H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το ΡΑΑΤΘΜΑ VII τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ).
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το
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επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ τθσ κάκε Υπθρεςίασ ζχουν το
δικαίωμα να διενεργοφν ποιοτικό ζλεγχο και να ηθτοφν χθμικζσ αναλφςεισ προσ διαπίςτωςθ τθσ
ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ των προσ προμικεια καυςίμων, από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ
Χθμείου του Κράτουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 4412/16.

ΑΘΟ 6ο :Τιµι – Χρονικό διάςτθµα ιςχφοσ των τιµϊν
Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κάκε
είδουσ καυςίμου (πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ, αμόλυβδθσ βενηίνθσ), όπωσ
καταγράφεται ςτα Δελτία Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Καυςίμων ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και όπωσ αυτι εξειδικεφεται ςτα Εβδομαδιαία
Δελτία τιμϊν των κατά τόπουσ αρμοδίων τμθμάτων Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ
1. Καφςιμα κίνθςθσ
ΕΙΔΟΣ

Ροςοςτό ζκπτωςθσ
ολογράφωσ

αρικμθτικϊσ

Ρετρζλαιο κίνθςθσ
Βενηίνθ αμόλυβδθ

Θ επί τοισ εκατό (%) ζκπτωςθ του ανωτζρω άρκρου κα ιςχφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 7ο : Ρλθρωµι – Κρατιςεισ
Τρόποσ πλθρωμισ : Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Για τισ Υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ θ πλθρωμι τθσ αξίασ
τθσ ποςότθτασ των υγρϊν καυςίμων ςτον Ρρομθκευτι κα γίνεται τμθματικά μετά τθν οριςτικι,
ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παραδοκζντων καυςίμων από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κάκε
υπθρεςίασ, που κα εκτελεί τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια και με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων
δικαιολογθτικϊν μζςα ςε εφλογο χρόνο απαραίτθτο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν ενταλμάτων
πλθρωμισ.
Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται μζςω του οικείου Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ
ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ.

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του Ρρομθκευτι είναι :
-Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ (το οποίο κα κατατίκεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία) με μζριμνα του προμθκευτι,
- Δελτία Αποςτολισ
- Αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ,
-Ρρωτόκολλο οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
- Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ
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Θ δαπάνθ βαρφνει κατά περίπτωςθ :
Τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ
ςφμφωνα με τθν Αποφάςθ ζγκριςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ του Τµιµατοσ Οικονοµικισ
∆ιαχείριςθσ τθσ ∆ιεφκυνςθσ Οικονοµικοφ Απ.∆.Θπ.-∆.Μ., που κα διατεκοφν από τον τακτικό
προχπολογιςµό του φορζα 1903, 19039990200000, (ΑΛΕ) 2410301001, µε τα παρακάτω ςτοιχεία:
-

αρ. πρ. αρικμ. 901/11-05-2021(ΑΔΑ:Ψ54ΣΟ1Γ-ΓΧ8)Ζγκριςθ Ανάλθψθ πολυετοφσ
καφςιμα κίνθςθσ

υποχρζωςθσ

για

Κρατιςεισ
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 44 του Ν. 4605/2019), όπωσ
τροποποιικθκε από το άρκρο 235 του Ν. 4610/2019.
β) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία επιβάλλεται
επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ προ φόρων και
κρατιςεων.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 1% επί τθσ κακαρισ
ςυμβατικισ αξίασ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4172/2013.

ΑΘΟ 8ο : Ιςχφσ ςυµβάςεωσ

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ιςχφει από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ και διάρκειά τθσ κα είναι ζωσ
τισ 31/12/2022 ςτο μζτρο που δεν κα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπζρβαςθ των ανά είδοσ ποςοτιτων
που κακορίηονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και που μπορεί να διαφοροποιοφνται ςε ςυνάρτθςθ τθσ
ςυνολικισ προεκτιμοφμενθσ αξίασ που δεν μπορεί να μεταβλθκεί.

ΑΘΟ 9ο : Εγγυθτικι επιςτολι

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο «Ρρομθκευτισ» κατάκεςε τθν
αρικμ…………………. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ……………………Τράπεηασ ι του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ ………………….. ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι κα επιςτραφεί ςτον «Ανάδοχο» δφο μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ και τθν
καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ και πικανισ παράταςισ τθσ.

ΑΘΟ 10ο : Κυρϊςεισ – ποινικζσ ριτρεσ
10.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
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οργάνου, εφόςον δεν παραδϊςει μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί,
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 .1 τθσ
διακιρυξθσ Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν παραδοκεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
10.2 Αν το υλικό (καφςιμα) παραδοκεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου
τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5%
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα *Άρκρο 207 του ν. 4412/2016+.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν
(καυςίμων), χωρίσ ΦΡΑ
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ παράδοςθ των υλικϊν (καυςίμων),
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

ΑΘΟ 11ο: Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν) τθσ
διακιρυξθσ, κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία
(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ
αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ
περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ
απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ.
Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί
αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

ΑΘΟ 12ο : Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
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ΑΘΟ 13ο : Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

ΑΘΟ 14ο : Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

ΑΘΟ 15ο : Επίλυςθ διαφορϊν

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό
Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο
Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ
διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Εφαρμοςτζο Δίκαιο ορίηεται αποκλειςτικά το Ελλθνικό Δίκαιο.

ΑΘΟ 16ο : Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ
Θ 05/2021 Διακιρυξθ με τα παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ– Ρίνακεσ διαγωνιςμοφ
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV– Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
ΡΑΑΤΘΜΑ V– Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI– Σχζδιο Σφμβαςθσ
ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ– ΤΕΥΔ
Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με
τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
Θ παροφςα ςφμβαςθ

ΑΘΟ 17ο: : Γενικοί όροι

Οι Υπθρεςίεσ που εδρεφουν ςτα Ιωάννινα (ζδρα) υποχρεοφνται να προμθκεφονται τα ανωτζρω είδθ
καυςίμων, από τον ςυμβαςιοφχο και μόνο.
Στθν περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, ο προμθκευτισ αρνείται, παραλείψει ι κακυςτεριςει να
εφοδιάςει τισ ανωτζρω Υπθρεςίεσ με τα αναγκαία είδθ καυςίμων, οι Υπθρεςίεσ οφείλουν να
ενθμερϊνουν άμεςα εγγράφωσ τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Οικονομικοφ– Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ
Υλικοφ & Κρατικϊν Οχθμάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, ϊςτε
αυτι να προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 10 τθσ παροφςασ.
Ωσ προσ τα λοιπά κζματα προμικειασ υγρϊν καυςίμων, ιςχφουν οι όροι τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ
(05/2021) κακϊσ και οι διατάξεισ τθσ Νομοκεςίασ περί προμθκειϊν του Δθμοςίου Τομζα.
Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφτθκε από
τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα το πιρε ο προμθκευτισ, τα δε
υπόλοιπα κατατζκθκαν ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ
Μακεδονίασ.

ΟΙ
Ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΑΡ.∆.ΘΡ.-∆.Μ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΘΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – ΤΕΥΔ
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ+
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *50201+
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Βορείου Θπείρου 20- ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Τ.Κ. 454 45+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Αντϊνθσ Μαυράκοσ]
- Τθλζφωνο: *2651360339]
- Θλ. ταχυδρομείο: *antonismav@apdhp-dm.gov.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.apdhpdm.gov.gr]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ, για τθν ανάδειξθ
προμθκευτι υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ, (CPV:09134100-8) πετρζλαιο ντίηελ και (CPV:09132100-4)
αμόλυβδθ βενηίνθ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ.
Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςτθν Καςτοριά, για τα ζτθ 2021 και 2022.
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *50201]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *προμικειεσ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : []
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[05/2021]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............]
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
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Διακιρυξθ αρ. 5/2021
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Σρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Σμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
τιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ
φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και
V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι
του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του
30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με
το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτθxii·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·


παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xx
(«αυτοκάκαρςθ») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxxi:

Σελίδα 65 από 82

ΑΔΑ: 95ΞΜΟΡ1Γ-49Π

21PROC008593614 2021-05-12

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
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[..........……+
ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:

Ζχει

ςυνάψει

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
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γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν
Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ
ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

Σελίδα 71 από 82

ΑΔΑ: 95ΞΜΟΡ1Γ-49Π

21PROC008593614 2021-05-12

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα αξία)
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
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εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι
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Διακιρυξθ αρ. 5/2021
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει [] Ναι *+ Πχι
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Διακιρυξθ αρ. 5/2021
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να
υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν
να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:

με

διαπραγμάτευςθ,

διαδικαςίεσ

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxlv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi
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Διακιρυξθ αρ. 5/2021
Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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Διακιρυξθ αρ. 5/2021
i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν.
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008,
για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου
2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει
επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ
δικαίου για τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο
73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ
τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
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xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ
φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο
μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ
ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ
μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
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xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ
που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο
και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο
μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ
από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ,
τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ
ανωτζρω.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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