Α∆Α: ΒΛ4ΙΟΡ1Υ-ΛΟΛ
Κωδικός: 13PROC001542629

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
∆/ΝΣΗ:Κίτρους 41
Τ.Κ. 601.00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
TELEFAX : 23510 - 74900
Πληροφ.:Ευρ. Γρηγοριάδου
Τηλ.23510–46937
E – mail : egrig@damt.gov.gr

Κατερίνη 15 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ. : 1186
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ )
30.000,00€

ΘΕΜΑ : «∆ιακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή υγρών
καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης Πιερίας, για το έτος 2013».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
A) Tις διατάξεις:
1. Του άρθρου 280 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
2. Του Π.∆.142/10 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης » (ΦΕΚ A' 235).
3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
4. Των άρθρων 79-85 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') περί «∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους τους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και ισχύει.
5. Της παρ. 8β΄ του άρθρου 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
6. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/2005) «Έλεγχος της διακίνησης και
αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
8. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
9. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές. »
11. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
12. Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
B) Tις αποφάσεις:
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1. Της Π.Υ.Σ. αρ. 26/6-8-12 (ΦΕΚ Α’ 155) «Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραµµατέων των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντα τους και διορισµός νέων
Γενικών Γραµµατέων στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους».
2. Του Υπουργού Οικονοµικών αρ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’ 1291/2010) περί «Αύξησης των
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
3. Του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αρ. Π1/3306 (ΦΕΚ 1789Β/12-112010) περί «Εξαίρεσης προµηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών
(Ε.Π.Π.)».
4. Του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αρ. 684/11-01-2011
(ΦΕΚ Β’ 88/2011) περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» στον Προϊστάµενο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων αυτής».
5. Του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αριθ. πρωτ.
1486/09-04-2013 Α∆Α: ΒΕΑΘΟΡ1Υ-ΡΩΓ περί «Συγκρότησης Επιτροπών για την διενέργεια
διαγωνισµών προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων για τους εποπτευόµενους φορείς της
Α.∆.Μ.Θ. στον Ν. Πιερίας»
Γ) Τα έγγραφα:

1. Το µε αρ. πρωτ. 8045/8/273-β/13-02-2013 έγγραφο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πιερίας

του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, µε το οποίο µας γνωρίζουν τις διαθέσιµες πιστώσεις
προκειµένου να προβούµε στις διαδικασίες ανάδειξης προµηθευτή υγρών καυσίµων.
2. Την αρ. πρωτ. 8045/22/5491-1/28-01-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, περί έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους
τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Φορέα 43, Ειδικού Φορέα 110 και ΚΑΕ 1512, οικονοµικού έτους
2013 και αριθµό καταχώρησης της απόφασης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της
Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη «11218».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης) για
την

κάλυψη

των

αναγκών

της

Αστυνοµικής

∆ιεύθυνσης

Πιερίας

έως

31-12-2013,

συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων
λεπτών (24.390,24€) χωρίς ΦΠΑ ή τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) µε Φ.Π.Α.
1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης /Τµήµα ∆ιοικητικού
Οικονοµικού Ν. Πιερίας

31 Ιουλίου 2013

ΗΜΕΡΑ
Τετάρτη

ΩΡΑ
10:30 π.µ.

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Ο συνολικός προϋπολογισµός της προκηρυσσόµενης προµήθειας (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) ανά
φορέα και είδος καυσίµου απεικονίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
(ΝΟΜΟΣ)

Ε∆ΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πιερίας

Πιερία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(Συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
σε Ευρώ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
30,000,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαµηλότερη οικονοµική προσφορά σε ευρώ, δηλαδή
το µεγαλύτερο ποσοστό παρεχόµενης έκπτωσης επί των µέσων τιµών των καυσίµων ανά
Περιφερειακή Ενότητα σύµφωνα µε τα εβδοµαδιαία δελτία που εκδίδονται από τα αρµόδια
Τµήµατα Εµπορίου και Τουρισµού των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης.

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά.

4.

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η δαπάνη για τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας στο Ν. Πιερίας βαρύνει την
πίστωση του Προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ως
ακολούθως:
ΕιδικOς
Φορεας
43/110

Κ.Α.Ε.
1512

Αύξων αριθµός ανάληψης στο Βιβλίο Εγκρίσεων της Υ.∆.Ε. στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
11218

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ
Η διακήρυξη και τα παραρτήµατά της διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή από την υπηρεσία µας,
αλλά και από την ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
:

www.damt.gov.gr
Οι ενδιαφερόµενοι που θα ζητήσουν και θα παραλάβουν την διακήρυξη θα πρέπει να αναφέρουν
πλήρη στοιχεία τους για επικοινωνία (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό
τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που τα τεύχη δηµοπράτησης ή τα σχετικά µε
τον παρόντα διαγωνισµό έγγραφα ζητηθούν εγκαίρως, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται µέσα σε
έξι (6) εργάσιµες µέρες από την λήψη της σχετικής έγγραφης αίτησης.
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6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως και εµπροθέσµως από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε το διαγωνισµό, αυτές παρέχονται έξι (6)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
Οι ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας
Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης :
www.damt.gov.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού.

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται
στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :
1- «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»
2 - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
3 - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4 - «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄

5 – «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Μ. Ε. Γ. Γ.
Ο Προϊστάµενος Γεν. ∆ιεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

Ηλίας Θεοδωρίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πιερίας

2. Σωµατείο Πρατηριούχων υγρών
καυσίµων Πιερίας
3. Επιµελητήριο Πιερίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
1 - «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης), για
τις ανάγκες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πιερίας, για το
έτος 2013.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

Ταξινόµηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες
συµβάσεις) σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 213/08 :

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ

09135100-5
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 22.179 ΛΙΤΡΩΝ (Ενδεικτική τιµή
και σε κάθε περίπτωση η ποσότητα είναι
ανάλογη της τιµής λίτρου κατά την
ηµεροµηνία προµήθειας)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η
(ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

ΟΠΟΙΑ

ΠΡΟΑστυνοµική ∆ιεύθυνση Πιερίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23%

Τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και
είκοσι τεσσάρων λεπτών (24.390,24€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Προϋπολογισµός εξόδων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, Φορέας 43, Ειδικός Φορέας 110
και ΚΑΕ 1512, οικονοµικού έτους 2013

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΜΕ
ΦΠΑ) - ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι παραδόσεις των καυσίµων θα γίνονται τµηµατικά και
ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, στις αποθήκες
πετρελαίου θέρµανσης, που θα υποδειχθούν από τον
προµηθευτή, στις υπηρεσίες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
Πιερίας. Ο προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύει µε
υγρά καύσιµα τις Υπηρεσίες από την ήµερα υπογραφής της
σύµβασης και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Οι αποθήκες πετρελαιοειδών που θα υποδείξει ο ανάδοχος.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Συµβάσεων (άρθρο 4§3 Ν. 4013 / 2011).

∆ηµοσίων

1% επί της καθαρής αξίας των ειδών (Φόρος άρθ. 55§1,
περιπτ. στ, Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α/16-9-1994)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
2 - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Άρθρο 1°
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1.1 Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι η : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
1.2 Η ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ / ΓΕΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

/

Κίτρους 41- ΤΚ 60100, Κατερίνη, ΕΛΛΑ∆Α
Τηλέφωνο

: ++30–23510-46937

Φαξ

: ++30–23510-74900

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο : egrig@damt.gov.gr
∆ικτυακός Τόπος (URL)

:

www.damt.gov.gr

Άρθρο 2ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
2.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη των
αναγκών της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πιερίας έως 31-12-2013, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (24.390,24€) χωρίς
ΦΠΑ ή τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) µε Φ.Π.Α.
2.2 Το χρονικό διάστηµα της προµήθειας αφορά στο διάστηµα, από την ηµεροµηνία σύναψης και
υπογραφής της Σύµβασης µε το µειοδότη µέχρι 31.12.2013. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωµα προαίρεσης
µέχρι τρεις (3) µήνες από τη λήξη της µε τους ίδιους όρους µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.

Άρθρο 3ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δραστηριοποιούνται
νόµιµα σε τοµείς σχετικούς µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. Στο διαγωνισµό δε θα γίνουν
δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι µε αµετάκλητη απόφαση κατά το παρελθόν για
αδικήµατα σχετικά µε την εµπορία καυσίµων, διακίνηση, νόθευση κλπ.

Άρθρο 4ο
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προσφέροντα, για ενενήντα (90) ηµέρες προσµετρούµενες
από την εποµένη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ.
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Άρθρο 5ο
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές,
είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νοµίµου εκπροσώπου των διαγωνιζόµενων ή µε νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του Τµήµατος Γραµµατειακής
Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Πιερίας της Α.∆.Μ.-Θ., Κίτρους 41, 60100 Κατερίνη, Γραφείο 2
(στον τρίτο όροφο) το αργότερο µέχρι και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή 31-072013 και ώρα 10.30 π.µ. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και
επιστρέφεται.
5.2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας (Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ν.
Πιερίας, Κίτρους 41, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη) µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη,
µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται, µέχρι και την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι και την 31-07-2013 και ώρα 10:30 µ.µ.. Η έγκαιρη
υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό πρωτοκόλλου. Η ηµεροµηνία
σφραγίδας του ταχυδροµείου δε λαµβάνεται υπόψη, σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των
προσφορών.

Άρθρο 6ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν το τεύχος διακήρυξης είτε από την ιστοσελίδα
www.damt.gov.gr, είτε µε ηλεκτρονική αποστολή, είτε από τα γραφεία µας Κίτρους 41 Τ.Κ. 60100
Κατερίνη.
6.2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Άρθρου 10 του Π.∆. 118/2007. Οι διευκρινίσεις παρέχονται από το Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ν.
Πιερίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, κ. Ευάγγελο Σιώµο, τηλ. 23510-46471,
Φαξ:23510-74900 έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή
των προσφορών τουλάχιστον έξι (6) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Οι
ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
:
www.damt.gov.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού.

Άρθρο 7ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, στον Υποφάκελο
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα ακόλουθα δικαιολογητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση, στην
ελληνική γλώσσα :
1) Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρµόδια
∆ιοικητική Αρχή.
2) Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων.
(Τα παραπάνω σηµεία 1 και 2 συνιστούν Τεχνική Ικανότητα του συµµετέχοντα).

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75/1986), όπως εκάστοτε ισχύει,
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µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
I.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και η Περιφερειακή Ενότητα /Νοµός/ Πόλη
όπου συµµετέχουν.

II.

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δε συντρέχει κάποια
από τις παρακάτω προϋποθέσεις :


∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, δηλαδή για κάποιο
από τα αδικήµατα: της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στη περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.

∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007 κατάσταση, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, η επιχείρηση δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)

∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
των άρθρων 99-106 ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή δεν έχουν υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης των
άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.
III.

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:


Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.

Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις
αν πρόκειται για αλλοδαπούς) (θα αναφέρεται ρητά η επωνυµία του συγκεκριµένου Επιµελητηρίου
στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειµένου
για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους προκειµένου για φυσικά πρόσωπα).

4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75/1986), όπως εκάστοτε ισχύει,
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι:

∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την
επαγγελµατική τους ιδιότητα.

∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρο 43 παρ. 2 Π.∆.
60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για
καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του παρόντος υποβάλλουν:
 Οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.,
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 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
 Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισµού, όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός,
 Κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ένωση
Αναδόχων ή Κοινοπραξία, και,
 Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει επί ποινή
απορρίψεως να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσφορές να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή, µέχρι
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης
παράδοσης των προσφορών, η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δε λαµβάνεται
υπόψη.
Άρθρο 8ο
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από
τους ενδιαφερόµενους στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα
από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς
η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη
διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) του διαγωνιζοµένου, καθώς επίσης και τις
ενδείξεις:
Προσφορά
∆ιακήρυξη Αρ: 1/ 2013
«ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013»
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ν. Πιερίας
Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού: 31-07-2013
Στοιχεία αποστολέα (προσφέροντος) :
- Επωνυµία
- ∆ιεύθυνση
- Αριθµός τηλεφώνου
- Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (φαξ)
- Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία»
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα µε την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα:
Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους δυο (2) επί µέρους Υποφακέλους,
ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισµένους µε τη σφραγίδα του υποψηφίου και κολλητική ταινία,
ως εξής:
•
Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σε δυο επιµέρους Υποφακέλους: ένα (1) που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και
ένα (1) που φέρει την ένδειξη «Αντίγραφο». ∆ιευκρινίζεται ότι οι εν λόγω δύο (2) Υποφάκελοι
περιλαµβάνονται στον κυρίως υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Επισηµαίνεται
επίσης ότι σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των δύο αντιτύπων, υπερισχύει το «Πρωτότυπο».
•
Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1)
αντίγραφο της Οικονοµικής Προσφοράς των συµµετεχόντων και συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο τον σχετικό Πίνακα του Παραρτήµατος ∆
Και οι δύο επιµέρους υποφάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και
που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη
από τον υποψήφιο, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, δηλ. η
Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, από
την εποµένη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ.
Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης δεσµεύει τον προµηθευτή που θα αναδειχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύµβασης και της ενδεχόµενης παράτασής της.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν
κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό.

Άρθρο 9ο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1 Το άνοιγµα και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που
συγκροτήθηκε µε την αρ. 1486/09-04-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για το σκοπό αυτό. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών µπορούν να
παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία:
1. Αριθµείται, µονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
2. Μονογράφεται και σφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αλλά δεν αποσφραγίζεται σ’
αυτό το στάδιο.
3. Σφραγίζονται και µονογράφονται από την επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό, ανά φύλλο.
4. Καταχωρούνται οι προµηθευτές και τα δικαιολογητικά τους, σε κατάσταση η οποία υπογράφεται και
σφραγίζεται από την επιτροπή. Οι αποδεκτές οικονοµικές προσφορές (που πληρούν και τις τεχνικές
προδιαγραφές), προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης ενώ αυτές που κρίνονται ως µη αποδεκτές,
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
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6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για όσες
προσφορές κρίθηκαν ως σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης, για την αποσφράγισή τους
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί στο σχετικό Πρακτικό. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των
οικονοµικών προσφορών γίνεται µε την ίδια διαδικασία µε αυτή των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Το Πρακτικό που συντάσσεται στη φάση αυτή της αποσφράγισης - αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συµµετοχής κοινοποιείται στους συµµετέχοντες και σε όποιον έχει έννοµο συµφέρον.
7. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει για το
σκοπό αυτό πρακτικό, όπου περιέχεται Πίνακας των συµµετεχόντων κατά φθίνουσα σειρά
προσφερόµενης έκπτωσης και όπου στην πρώτη γραµµή φαίνεται ο πρώτος πλειοδότης.
8. Στη συνέχεια καλείται ο πρώτος πλειοδότης – ανάδοχος να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
κατακύρωσης πριν την οριστική απόφαση κατακύρωσης.
9. Σε περίπτωση που δικαιούµενος συµµετέχων δεν παραστάθηκε στη διαδικασία αποσφράγισης, τότε
µπορεί να λάβει γνώση των εξής στοιχείων και µόνο µετά από έγγραφη αίτησή του προς την Υπηρεσία :
α) των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό και των δικαιολογητικών συµµετοχής, εκτός των στοιχείων που
χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά, εντός τριών (3) ηµερών από την αποσφράγιση των προσφορών.
β) των τιµών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών εντός τριών (3)
ηµερών από την αποσφράγιση αυτών.
Άρθρο 10ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται.
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2)
και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
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οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1
του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 1 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από
την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας
είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που
τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του
εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
2. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος
άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεποµένων ορίων
της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 Π.∆.118/07 (όπως κάθε φορά ισχύουν), από ένορκη βεβαίωση του
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής.
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων ορίων της
περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 Π.∆.118/07 (όπως κάθε φορά ισχύουν), από υπεύθυνη δήλωση του
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας
εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νοµικές καταστάσεις.
3. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά λόγο
αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
4. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
είναι περιοριστική.
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3. Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής:

•
∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της
οποίας έλαβαν γνώση.
•
Υπεύθυνη ∆ήλωση των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Εάν έχει επιβληθεί στον Προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.∆. 118/2007. Εάν η
ποινή του αποκλεισµού
επιβλήθηκε
για
ορισµένο
χρόνο, το
στοιχείο
τούτο
λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη
συµπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, και οι προσφέροντες
υποχρεούνται
να
τα προσκοµίσουν µέσα
σε χρονικό διάστηµα που θα καθοριστεί από την
Επιτροπή
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων
του
διαγωνισµού
και
των
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή
δεν συµπληρωθούν από τον συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται.
4. Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων δεν προσκοµίζει τα δικαιολογητικά,που αναφέρονται στις παρ.
2 και 3 του παρόντος άρθρου µετά την αξιολόγηση των προσφορών, η κατακύρωση γίνεται στον
συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου µετά την
αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.

Άρθρο 11ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1 Πρόσκληση για υπογραφή Σύµβασης
Στον Προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική έγγραφη ανακοίνωση. Αυτός
υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
11.2 Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης
Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση επί τη βάσει του κειµένου του «Σχεδίου
Σύµβασης» που περιέχεται στο Παράρτηµα Ε΄ της απόφασης διακήρυξης. Η κατάρτιση συνίσταται στην
συµπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων και στην απαλοιφή των εναλλακτικών όρων που δεν
ισχύουν του Σχεδίου Σύµβασης που περιέχεται στο εν λόγω παράρτηµα, βάσει της προσφοράς του
Αναδόχου µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την
κατακύρωση του διαγωνισµού.
Η Σύµβαση ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη.
∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης.
Το κείµενο της Σύµβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για
όσα σηµεία δεν ρυθµίζονται µε την Σύµβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προµηθειών του
δηµοσίου. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους προµηθευτές µαζί µε τις προσφορές τους δε
δηµιουργεί καµία δέσµευση για τον ανάδοχο.
Άρθρο 12ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
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1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του,
έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που
αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς
τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού
όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού:
(1) Στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον
διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε
προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού
φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική
απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα
τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής
πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών,
αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως
άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τη
λήξη της ανωτέρω προθεσµίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους,
δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση
του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.
5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της
προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο
των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).
Άρθρο 13ο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
13.1 Οι παραδόσεις των καυσίµων θα γίνονται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών,
όπως θα υποδειχθούν στον προµηθευτή από τις υπηρεσίες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πιερίας. Ο
προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύει µε υγρά καύσιµα τις Υπηρεσίες από την ήµερα υπογραφής της
σύµβασης.
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προµήθειας των καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης) του αναδόχου
και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται µε ευθύνη της Επιτροπής Παραλαβής
κάθε Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας µπορεί να ζητήσει από τις αρµόδιες Υπηρεσίες δειγµατοληψία
καυσίµων, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη, από τις αγορανοµικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών, διαδικασία. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις
προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
13.2 Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προµηθευτής να παραδώσει τα είδη ή δεν τα πάει καθόλου
µπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον
διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής και της εκ του ελευθέρου εµπορίου της αγοράς καθώς και κάθε
άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προµηθευτή και
καταλογίζονται σε βάρος του. Για κάθε γενικά παράβαση από τον προµηθευτή, των όρων της σύµβασης
όπως καθορίζονται από αυτή και για συµπεριφορά αντίθετη µε τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της
καλής πίστης, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής
επιβάλλονται κυρώσεις που διαλαµβάνονται από το Π.∆. 118/2007, δηλαδή σύσταση, πρόστιµο, κήρυξη
εκπτώτου από τη σύµβαση.
Άρθρο 14ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή της αξίας των καυσίµων στον ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά µετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίµων από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του προµηθευτή είναι:
α) Τιµολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία µε µέριµνα του Προµηθευτή)
θεωρηµένο για την κανονικότητα της τιµής από το αρµόδιο Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας,
β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, και,
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των καυσίµων.
Σε περίπτωση όµως, που η τελική λιανική τιµή (µετά την ποσοστιαία έκπτωση) είναι µεγαλύτερη από την
τιµή που προσφέρει ο προµηθευτής την ηµέρα παράδοσης, η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τη χαµηλότερη
τιµή, δηλ. την τιµή που πουλά ο συµβαλλόµενος προµηθευτής.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και
κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών για τις Υπηρεσίες της Αστυνοµικής ∆/νσης
Πιερίας.
Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις Υπηρεσίες της Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης του Νοµού Πιερίας.
Στο καθαρό ποσό της αξίας των καυσίµων, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 1%, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και βαρύνει τον Προµηθευτή. Σηµειώνεται
ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά την ετήσια
φορολογική δήλωση του Προµηθευτή.
Επίσης, κατά την πρώτη πληρωµή παρακρατείται ποσό ύψους 0,10% επί της συνολικής καθαρής
συµβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν. 4013/2011).
Άρθρο 15ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιµη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.damt.gov.gr,καθώς και στο
δικτυακό
τόπο
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
Μακεδονίας
–
Θράκης:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/admt.
Περίληψη αυτής δε, θα κοινοποιηθεί στο Εµπορικό & Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πιερίας και στην
τοπική ένωση πρατηριούχων / βενζινοπωλών για ενηµέρωση των µελών τους.
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καυσίµων, θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις
σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου.
Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας µπορεί να ζητήσει από τις αρµόδιες Υπηρεσίες δειγµατοληψία
καυσίµων, σύµφωνα µε την, από τις αγορανοµικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών,
προβλεπόµενη διαδικασία. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις
προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το Ν.2286/95 και το Π.∆. 118/07, κυρώσεις.
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2013
ΤΙΤΛΟΣ : «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός, για την ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων
(πετρέλαιο θέρµανσης), για τις ανάγκες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πιερίας, για το έτος
2013»
Ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Πετρέλαιο Θέρµανσης

2

Πετρέλαιο Κίνησης

3

Βενζίνη super

4

Βενζίνη Αµόλυβδη

(λίτρα)

(Ολογράφως)

(Αριθµητικώς)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ηµεροµηνία)
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ…../2013
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των ……………… της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
………………………………… που εδρεύουν στην ….. …………………………………………. για το έτος 2013

Πιερίας

Στη …….., σήµερα ....................., του µηνός…………………., του έτους 2013, ήµερα ..................., στην
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πιερίας, 1ο χιλ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 60 100 Κατερίνη, οι
παρακάτω συµβαλλόµενοι
Αφενός
η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πιερίας, που εδρεύει στη Κατερίνη, 1ο χιλ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης,ΤΚ
60 100 Κατερίνη, µε Α.Φ.Μ. 090169846 & ∆.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών............................., και συµβάλλεται στην
παρούσα νόµιµα εκπροσωπούµενο από το …………………………………………………, κ. …………………………….., που στο
εξής χάριν συντοµίας θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
η εταιρεία ................... µε την επωνυµία «.....................................................» που εδρεύει
στην………………………… (περιοχή), ………………………………… (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ......, µε Α.Φ.Μ.
.................... & ∆.Ο.Υ. ......................, Τηλ. ................., φαξ ..............., που συµβάλλεται στην
παρούσα νόµιµα εκπροσωπούµενο για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης από τον/την κ.
.......................... (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), µε Α.∆.Τ. «.........................»,σύµφωνα µε το
Καταστατικό της εταιρείας και µε το από .............. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή
Ε.Π.Ε.), που στο εξής χάριν συντοµίας θα καλείται «Προµηθευτής »,
και έχοντας υπόψη:
Την ………/2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Α.∆.Μ.-Θ., µε την οποία κατακυρώθηκε στον
Προµηθευτή «..............................» (πλήρη στοιχεία), το αποτέλεσµα του ανοικτού διεθνή
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της
Αστυνοµικής ∆ιεύνσης Πιερίας, για το έτος 2013 (∆ιακήρυξη 01/2013), και στην τιµή της οικονοµικής του
προσφοράς, δηλ. ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) για …………………. και για ………………..., που στο εξής
θα καλείται χάριν συντοµίας «Προµήθεια»,
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Άρθρο 1
Εισαγωγικά
Με την παρούσα Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προµηθευτή, ο οποίος αποδέχεται και
αναλαµβάνει να προµηθεύσει πετρέλαιο θέρµανσης για το έτος 2013 τις Υπηρεσίες της Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης Πιερίας , συνολικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) .τριάντα χιλιάδων
(30.000,00)€ τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 3)
και Προστασίας του Πολίτη (Φορέας 43110).
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Τα ανωτέρω ποσά κατανέµονται, ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών της αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
Πιερίας σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(µε Φ.Π.Α.)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
•
•

•

Άρθρο 2
Αντικείµενο της Σύµβασης – Προδιαγραφές
Το αντικείµενο του έργου του Αναδόχου αφορά στην προµήθεια υγρών καυσίµων τα οποία αναλύονται ανά
είδος καυσίµου, ανά ποσότητα και προϋπολογισθείσα δαπάνη ως εξής:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΙΤΡΑ

ΕΥΡΩ
(µε
ΦΠΑ)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΑΜΟΛΥΒ∆Η

ΒΕΝΖΙΝΗ LRP

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΕΝΖΙΝΗ

(SUPER)

ΛΙΤΡΑ

ΕΥΡΩ
(µε
ΦΠΑ)

ΛΙΤΡΑ

ΕΥΡΩ
( µε
ΦΠΑ)

ΛΙΤΡΑ

ΕΥΡΩ
( µε
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

19

Οι συµβατικές ποσότητες µπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση µε την εκάστοτε ισχύουσα τιµή
και την αντίστοιχη συνολική προϋπολογισθείσα αξία, που δεν µπορεί να ξεπεραστεί. Σε περίπτωση
αποκλίσεων ο Προµηθευτής παραιτείται κάθε δικαιώµατος αποζηµίωσης.
Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), υπολογίζεται στην εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενη και
πιστοποιούµενη, από το αρµόδιο Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Σε περίπτωση, όµως, που η τελική τιµή (µετά την ποσοστιαία έκπτωση) είναι µεγαλύτερη από την τιµή
που προσφέρει η εταιρία την ηµέρα παράδοσης, τότε οι Υπηρεσίας θα πληρώνουν µε βάση την
χαµηλότερη τιµή, δηλαδή, την τιµή που πουλά η Εταιρία.

Άρθρο 3
Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του α) πετρέλαιο κίνησης – DIESEL, β) πετρέλαιο θέρµανσης, και, γ) αµόλυβδη
βενζίνη 95 οκτανίων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πιερίας,
θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές των Κρατικών
∆ιυλιστηρίων.
Άρθρο 4
Χρόνος Παράδοσης Καυσίµων

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύει µε υγρά καύσιµα τις Υπηρεσίες ……………………………… στην
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πιερίας……………………………. από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Η παράδοση
των υγρών καυσίµων, προκειµένου για παραδόσεις στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη, θα γίνεται µέσα
στις επόµενες είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη λήψη της κάθε παραγγελίας και θα διενεργείται σε ώρες
λειτουργίας του και ακόµη σε ώρες πέραν του ωραρίου των Υπηρεσιών, εφόσον δύναται η Επιτροπή να τα
παραλάβει.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιµα που του
παραγγέλθηκαν και δηλώσει τη διαθεσιµότητά τους µε καθυστέρηση, η Υπηρεσία µπορεί να προµηθευτεί
αυτά από το ελεύθερο εµπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά µεταξύ της συµβατικής τιµής κατ’
αυτής του ελεύθερου εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα
βαρύνουν τον Προµηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του.

Ο Προµηθευτής υγρών καυσίµων δεν µπορεί να επικαλεστεί ως ανωτέρα βία, την περίπτωση απεργιακών
κινητοποιήσεων βυτιοφορέων και την έλλειψη δυνατότητας έγκαιρης προµήθειας του καυσίµου.

Άρθρο 5
∆ιαδικασία Παράδοσης Καυσίµων

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίµων κίνησης θα γίνονται τµηµατικά στα κατά τόπους πρατήρια του
προµηθευτή σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, απευθείας
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από τις βενζιναντλίες των πρατηρίων, που θα υποδειχθούν από τον προµηθευτή, στα υπηρεσιακά
αυτοκίνητα.

Οι παραδόσεις των υγρών καυσίµων θέρµανσης θα γίνονται µε βυτιοφόρο του Προµηθευτή στις
εγκαταστάσεις της εκάστοτε Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται, ενώ θα λαµβάνεται κάθε µέριµνα έτσι
ώστε η εκφόρτωση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων να γίνεται αµέσως και χωρίς καθυστερήσεις. Για το
πετρέλαιο θέρµανσης θα ειδοποιείται ο προµηθευτής 24 ώρες πριν.

Ειδικότερα για την περίπτωση των Συνοριακών Σταθµών επισηµαίνεται ότι ο προµηθευτής οφείλει να
παραδίδει τα καύσιµα θέρµανσης & κίνησης στις αποθήκες τους, χωρίς καµία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας µπορεί να ζητήσει από τις αρµόδιες Υπηρεσίες δειγµατοληψία
καυσίµων, σύµφωνα µε την, από τις αγορανοµικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών,
προβλεπόµενη διαδικασία. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις
προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το Ν.2286/1995 και το Π.∆. 118/2007,
κυρώσεις.

Άρθρο 6
∆ιάρκεια της Σύµβασης
Το χρονικό διάστηµα προµήθειας υγρών καυσίµων αφορά το διάστηµα, από την ηµεροµηνία σύναψης και
υπογραφής της Σύµβασης µε το µειοδότη µέχρι τις 31.12.2013. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα
παράτασής µέχρι τρεις (3) µήνες από τη λήξη της µε τους ίδιους όρους, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως
από την Αναθέτουσα Αρχή και γίνει εγγράφως αποδεκτή από τον Προµηθευτή.
Ο Προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πιερίας, σε
περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα , ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο
εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη προµήθειας υγρών καυσίµων που αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη,
οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προµηθειών για τις συγκεκριµένες Υπηρεσίες διακόπτεται
µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο Προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε
περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
Επιπλέον, η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πιερίας µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, πριν από τη λήξη
της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζηµίωσης στον Προµηθευτή, εφόσον προκύπτουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της (από αποθέµατα άλλου δηµόσιου
φορέα ή δωρεές). Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον Προµηθευτή δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
•
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται
της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήµαντο.
•
Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η οριστική και ποιοτική
παραλαβή των υγρών καυσίµων.
•
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
•
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
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Άρθρο 7
Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προµήθειας
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προµήθειας των υγρών καυσίµων του Προµηθευτή και η πιστοποίηση
της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται µε ευθύνη τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό από κάθε Υπηρεσία. Το παραπάνω όργανο θα εισηγείται στο Γενικό Γραµµατέα
της Α.∆.Μ.-Θ. την επιβολή κυρώσεων στον Προµηθευτή, σε περίπτωση συµπεριφοράς του αντίθετης προς
τα αναφερόµενα στην σύµβαση.

Η παραλαβή των ανωτέρω υγρών καυσίµων θα εκτελείται µε την έκδοση υπηρεσιακού σηµειώµατος
υπογεγραµµένου υπό του προϊσταµένου της Υπηρεσίας, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του
Προµηθευτού, το είδος καυσίµου, η ποσότητα και η ηµεροµηνία. Το υπηρεσιακό σηµείωµα θα παραµένει
στον Προµηθευτή για την έκδοση του σχετικού τιµολογίου για την πληρωµή.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιµα που του
παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά µε καθυστέρηση, οι Υπηρεσίες µπορούν να τα προµηθευτούν από το
ελεύθερο εµπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά µεταξύ της συµβατικής τιµής κατ’ αυτής του
ελεύθερου εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν
τον Προµηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει µε σχετική απόφαση της Υπηρεσίας
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες µπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής κατά του Προµηθευτή
για τον ίδιο λόγο.

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας µπορεί να ζητήσει από τις αρµόδιες Υπηρεσίες δειγµατοληψία
καυσίµων, σύµφωνα µε την, από τις αγορανοµικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών,
προβλεπόµενη διαδικασία. Οι δειγµατοληψίες θα γίνονται από τις αρµόδιες αρχές, η δε ανάλυση των
δειγµάτων υγρών καυσίµων από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Χηµικών Υπηρεσιών στην έδρα του Νοµού. Σε
περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το Ν.2286/1995 και το Π.∆. 118/2007, κυρώσεις.
Ο προµηθευτής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών ορίζει αντιπροσώπους στους οποίους θα
µπορούν να απευθύνονται οι Υπηρεσίες για την προµήθεια όλων των ειδών καυσίµων που αναφέρονται
στην παρούσα σύµβαση ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:……………………………
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 8
Αµοιβή Προµηθευτή
Η αµοιβή για την εκτέλεση της Προµήθειας του Προµηθευτή ορίζεται κατ΄ αποκοπήν στο συνολικό ποσό
των …………..Ευρώ (………€) χωρίς Φ.Π.Α. και …………..Ευρώ (………€) (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Η τιµή θα καθορίζεται σύµφωνα µε την παρακάτω έκπτωση της προσφοράς του προµηθευτή επί της µέσης
τιµής του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας Περιφερειακής Ενοτητας κατά την ηµέρα
παράδοσης των προσφερόµενων καυσίµων δηλαδή:
Ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής
ΕΙ∆ΟΣ
(Ολογράφως)

(Αριθµητικώς)

Πετρέλαιο Θέρµανσης

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες µε την παράδοση του τιµολογίου στο τέλος του µήνα η παραλαβούσα
Υπηρεσία διαπιστώνει ότι η τιµή πώλησης ανά λίτρο είναι ανώτερη από την µέση ισοσταθµισµένη τιµή, θα
εξοφλεί το τιµολόγιο µε το γινόµενο της µέσης ισοσταθµισµένης τιµής επί των λίτρων κατανάλωσης. Η τιµή
πώλησης για την Υπηρεσία θα καθορίζεται ως πηλίκο της συνολικής τιµής του τιµολογίου
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) δια των λίτρων κατανάλωσης.

Η επί τοις εκατό (%) έκπτωση που έχει δοθεί µε την προσφορά θα ισχύει για το διάστηµα από ………….-2013
µέχρι και 31-12-2013 ή σε περίπτωση που παραταθεί η σύµβαση, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της
παράτασής της.
Άρθρο 9
Τρόπος Πληρωµής Προµηθευτή
1.
Η πληρωµή της αξίας των υγρών καυσίµων στον Προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά µετά την
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίµων από την Επιτροπή Παραλαβής
κάθε Υπηρεσίας, που θα εκτελεί τη συγκεκριµένη προµήθεια. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
πληρωµή του Προµηθευτή είναι:
α) Τιµολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία µε µέριµνα του Προµηθευτή)
θεωρηµένο για την κανονικότητα της τιµής από το αρµόδιο Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας,
β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, και,
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των καυσίµων.
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2.
Σε περίπτωση, όµως, που η τελική χονδρική ή λιανική τιµή (µετά την ποσοστιαία έκπτωση) είναι
µεγαλύτερη από την τιµή που προσφέρει ο Προµηθευτής την ηµέρα παράδοσης, η πληρωµή θα γίνεται
µε βάση τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι την τιµή που πουλά ο συµβαλλόµενος Προµηθευτής.

3.
Σηµειώνεται ότι η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται είτε µέσω των οικείων Υπηρεσιών
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ∆Ε) για όλες τις Υπηρεσίες, µε τη διαδικασία πληρωµής ∆ηµόσιου Λογιστικού.

4.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και
κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών για τις Υπηρεσίες των Αστυνοµικών Αρχών του
Νοµού Πιερίας.

5.
Στο καθαρό ποσό της αξίας των καυσίµων, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 1%, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και βαρύνει τον Προµηθευτή.
Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά
την ετήσια φορολογική δήλωση του Προµηθευτή.

Επίσης, κατά την πρώτη πληρωµή παρακρατείται ποσό ύψους 0,10% επί της συνολικής καθαρής
συµβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρθρο 4 Ν. 4013/2011).

6.
Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πιερίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
για τις Υπηρεσίες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πιερίας.

7.
Η δαπάνη για τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας στο Νοµό Πιερίαςς βαρύνει
την πίστωση του Προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ως
ακολούθως:
ΕΙ∆ΙΚOΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Κ.Α.Ε.

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ
Υ.∆.Ε. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

43/110

1512

112118

Άρθρο 10
Εκχώρηση Απαιτήσεων
Ο Προµηθευτής δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο
Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε αναγνωρισµένη τράπεζα ή
σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγµατοποιηθεί µόνο
κατόπιν προηγούµενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή.
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KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Προµηθευτή
1.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις των Υπηρεσιών.

2.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες
του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.

3.
Ο Προµηθευτής ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα
χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις
τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις.

4.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, µε τον
τρόπο που θα του υποδειχθεί.

5.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τις Υπηρεσίες, το χώρο υποδοχής των καυσίµων και την
Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα καύσιµα.

6.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια των
καυσίµων, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.

7.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα καύσιµα είναι αρίστης ποιότητας,
σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήµων
κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι
απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση
για την οποία τα προορίζουν οι Υπηρεσίες. Επιπλέον, ότι τα προσφερόµενα είδη θα πληρούν τη σχετική
νοµοθεσία περί
εµπορίας, ασφάλειας, µεταφοράς, αποθήκευσης και τυποποίησης καυσίµων–
πετρελαιοειδών

8.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τη χώρα προέλευσης του καυσίµου που προσφέρει,
δηλαδή πρέπει να δηλώνει του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του καυσίµου,
καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του
εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις
ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του
εργοστασίου µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

9.

Κάθε Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
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παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’
αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της εκάστοτε Υπηρεσίας κάθε ποσότητα καυσίµου που προµήθευσε,
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα
υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.

10. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων καυσίµων και αποστολής στις Υπηρεσίες
των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

11. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά είτε στα οχήµατα των Υπηρεσιών
της Α.∆.Μ. – Θ. ή των Αστυνοµικών Αρχών ή στα πλωτά µέσα του Κεντρικού Λιµεναρχείου Θεσσαλονίκης, ο
προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από
το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής της εν λόγω Υπηρεσίας µπορεί
να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση για τη βλάβη που προκάλεσε.
Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.

12. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου καυσίµου, κηρύσσεται
έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Επιπλέον, οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα, προκειµένου να
αποφευχθεί τυχόν ζηµιά ή επίπτωση στο περιβάλλον στην περιοχή και για το διάστηµα όπου
πραγµατοποιείται ο εφοδιασµός του καυσίµου.

13. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Προµηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των
εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.

14. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Προµηθευτής
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος
ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της Προµήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των
οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και
κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

15. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όλα τα εξουσιοδοτηµένα από την Αναθέτουσα Αρχή
πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν,πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή του
Προµηθευτή.

KΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΛΥΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 13
Ποινικές Ρήτρες
1.
Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της
προµήθειας υγρών καυσίµων, όπως αυτό θα καθορισθεί στη σχετική Σύµβαση.
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2.
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης των
προµηθευοµένων ειδών µε υπαιτιότητα του Προµηθευτή, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου, από το άρθρο 28 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον
υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται πρόστιµο
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.

3.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται στη συµβατική αξία του
προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α.

4.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προµηθευτής αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

5.
Αν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των ειδών πάνω από ένα µήνα ως προς τη
συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση
και να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή για το σύνολο της προµήθειας.

6.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

7.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και θα
παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Προµηθευτή.

8.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας

Άρθρο 14
Λύση Σύµβασης – Καταγγελία

H σύµβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που ο Ανάδοχος:
•
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του
στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.
καθυστερήσει αποδεδειγµένα από υπαιτιότητά του την εκτέλεση της προµήθειας υγρών καυσίµων.
•
•
ο Προµηθευτής δεν υλοποιεί την προµήθεια µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς
τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
•
ο Προµηθευτής εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
•
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του

27

επαγγέλµατός του.
Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση αζηµίως γι΄αυτήν, χωρίς την
τήρηση οποιασδήποτε προθεσµίας µε γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο Προµηθευτής
παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουµένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την
παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης..

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προµηθευτή της εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής
της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν)
προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε
την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα καύσιµα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού που διενεργείται εις
βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής
τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Εάν ο
έκπτωτος παραδώσει τα καύσιµα, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από την οριστική παραλαβή των καυσίµων.

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος µέρους της προµήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προµηθευτή κατά την
ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου
σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Προµηθευτή µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και
οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον
Προµηθευτή υγρά καύσιµα που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής.

Ρητά συµφωνείται µεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προµηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση – ο
Προµηθευτής υποχρεούται να αποζηµιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και
αποδεδειγµένης συµπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς µε προκληθείσα ζηµία ή παράβαση
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά µε την
εκτέλεση του προβλεπόµενου στην παρούσα σύµβαση έργου.

Άρθρο 15
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
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1.
H παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, του Ν. 2362/1995, του Ν.
3871/2010, του Π.∆. 60/2007, του Π.∆.118/2007, τους όρους της µε αριθµ. Πρωτ. ………….. ∆ιακήρυξης και
τους όρους προσφοράς του αναδόχου.
2.
H παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο και ερµηνεύεται σύµφωνα µε
αυτό.
3.
Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχοµένως ανακύψει µεταξύ των µερών, από την
εφαρµογή της παρούσας και αφορά την ερµηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα και δωσιδικία των ∆ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
4.
Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η
διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης. Συνεπώς, αµφότερα τα
συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να συνεχίζουν µε καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να
ασκούν τα δικαιώµατά τους µε βάση τη Σύµβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σα να µην είχαν
προσφύγει στα δικαστήρια.

KΕΦΑΛΑΙΟ V
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16
Εκπροσώπηση Προµηθευτή
Ως εκπρόσωπος του Προµηθευτή για το σύνολο της Σύµβασης ορίζεται ……………
Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και
ισχύει µετά τη γραπτή έγκριση αυτής.
Ο εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασµό του Προµηθευτή για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται
µε τη Σύµβαση. Ο εκπρόσωπος είναι, µεταξύ άλλων εξουσιοδοτηµένος να αντιπροσωπεύει τον Προµηθευτή
σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη Σύµβαση και να διευθετεί για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά
προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση, συµµετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις µε τα
αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 17
Τροποποίηση της Σύµβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.

Άρθρο 18
Συµβατικά Έγγραφα
Τα κατωτέρω συµβατικά έγγραφα ερµηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και
αλληλοσυµπληρώνονται µε σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση
του βέλτιστου αποτελέσµατος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυµφωνίας
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µεταξύ τους, εφαρµόζονται και ισχύουν µε την σειρά προτεραιότητας µε την οποία παρατίθενται
κατωτέρω:
α) Η Σύµβαση
β) Η Απόφαση Κατακύρωσης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης µε
αρ. πρωτ……………………..
γ) Η ∆ιακήρυξη αρ. 01/2013
δ) Η προσφορά του Προµηθευτή
Η υποβληθείσα από τον Προµηθευτή προσφορά και κατά τα σηµεία που δεν καλύπτεται από τις
προδιαγραφές της Προµήθειας και την παρούσα Σύµβαση είναι δεσµευτική για τον Προµηθευτή και επ’
ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 19
Γλώσσα
1.

Η Σύµβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.

2.
Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα.
3.
Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων
και Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 20
Καλόπιστη Εφαρµογή της Σύµβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να
περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά
τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά µε το αντικείµενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού
ότι η Σύµβαση θα λειτουργήσει µεταξύ τους σύµφωνα µε την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και αµφότεροι µε καλή πίστη συµφωνούν για τις ενέργειες που
απαιτούνται, προκειµένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές.

Άρθρο 21
Παραίτηση ∆ικαιώµατος
Η µη άσκηση δικαιώµατος από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να
θεωρηθεί ως παραίτηση του συµβαλλόµενου µέρους να ασκήσει το δικαίωµά του αυτό στο µέλλον ή να
θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώµατος του συµβαλλόµενου µέρους.
Άρθρο 22
Τίτλοι και επικεφαλίδες
Οι τίτλοι και επικεφαλίδες των όρων της παρούσας έχουν συµπεριληφθεί αποκλειστικά και µόνο για τη
διευκόλυνση ανάγνωσης του κειµένου και δεν αλλάζουν στο ελάχιστο την έννοια ή ερµηνεία των
διατάξεων.
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Άρθρο 23
Προηγούµενες Συµφωνίες
Η παρούσα Σύµβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούµενη συµφωνία µεταξύ των µερών επί του
ιδίου µε την παρούσα αντικειµένου. Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί την απόλυτη και µοναδική εκδήλωση
της πραγµατικής βούλησης των µερών για το συγκεκριµένο θέµα- αντικείµενο της Σύµβασης.
Σε πίστωση της παρούσας, η Σύµβαση υπεγράφη από το ……………………………………., ενεργώντας εκ µέρους
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε τρία (3) πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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