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Ν∆ 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των
Ε.∆»
Πα∆ 8-21/1998//ΓΕΣ/∆ΟΙ/2ο «Περί Προϋπολογισµού ΓΕΣ»
Ν-∆-Α 1/2008/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ
Απόφαση ΑΧΣ 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
92/2009 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο» της αποφ. ΑΧΣ αριθ.
514/2004 «Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις
και µέθοδοι ∆οκιµών», (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της
απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 «Προσαρµογή στην τεχνική
πρόοδο» της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 «Εναρµόνιση της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13.10.1998,
όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 67/Β/2010)
Ν.3213/2003 «∆ήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης
βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων»
(Α’ 309)
Φ.800/133/134893/19 Νοε 07/Απόφαση κ.κ ΥΦΕΘΑ «Περί
Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας» (ΦΕΚ Β΄ 2300/3-12-2007)
Αριθµ. Πρωτ. : 2/91118/0026/29 ∆εκ 10/Υπ. Οικ. /ΓΓ∆Π/∆νση
Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και
άλλες διατάξεις» (Α’ 112)
Ν.3886/2010 «∆ικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων
Συµβάσεων − Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως Τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
Απόφαση ΑΧΣ 316/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων προς την οδηγία
2009/30/ΕΚ»˙ (ΦΕΚ 501/Β/2012)
Φ.820/50/684826/Σ.947/02 Φεβ 11/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α
Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας
(ΦΕΚ 143/Α/28-6-14)
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Απόφαση ΑΧΣ 54/2015 «∆ιαδικασίες δειγµατοληψίας, εξέτασης και
γνωµοδότησης περί της κανονικότητας ή µη δειγµάτων υγρών
καυσίµων» (φεκ 462/Β/2016)
Ν.4332/2015 «Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας και Τροποποίηση του Ν.4521/2014»
Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
Ν.4368/2016 «Μέτρα Επιτάχυνσης του Κυβερνητικού Έργου και
Άλλες ∆ιατάξεις»
Ν.4375/2016 «Οργάνωση και Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου»
Φ.820/7/893186/Σ.681/05 Φεβ 16/ΓΕΣ/∆ΟΙ/1β
N.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών»
Απόφαση ΑΧΣ 76/2016 «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL)
που
χρησιµοποιείται
ως
καύσιµο
κινητήρων-Απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµών» (ΦΕΚ 4217/Β/2016 και 241/Β/2017)
Απόφαση ΑΧΣ 77/2016 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων προς την οδηγία
2009/30/ΕΚ»˙ µε σκοπό τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των
διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513που αφορούν την
τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά µε την
ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α
έως 7ε αυτής» (ΦΕΚ 4217/Β/2016)
Απόφαση ΑΧΣ 128/2016 «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας
προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά µε τη µείωση της
περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο» (ΦΕΚ
3958/Β/2016)
Ν.4508/2017
«Αδειοδότηση
∆ιαστηµικών
∆ραστηριοτήτωνΚαταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο ∆ιαστηµικών Αντικειµένων»
Φ.814/74/138106/Σ.738/14 Νοε 19/ΓΕΣ/Γ4 (∆ΙΣΥ∆Π)/2β (Α∆Α:
ΩΞΩΧ6-ΛΞΕ, 19REQ005858164)

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. «33»/2019
1.

Αφού λάβαµε υπόψη:
α.

Τα (α) έως και (κγ) σχετικά.

β.
Το (κδ) σχετικό, µε το οποίο διατέθηκε πίστωση σαράντα επτά
χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (47.250,00 €) για προµήθεια 31.500
λίτρων πετρελαίου (κίνησης) για το µήνα ∆εκέµβριο 2019 στη ∆οµή
Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών πρώην Στρδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», χ. Μόρια,
ν. ΛΕΣΒΟΥ, προς κάλυψη δαπανών προσφυγικών – µεταναστευτικών ροών.

./.
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διακηρύσσουµε
συνοπτικό διαγωνισµό, µε αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή, όπως αυτή συνάγεται από το υψηλότερο ποσοστό εκπτώσεως, επί τοις %,
επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής, όπως αυτή ανακοινώνεται
από το Τµήµα Εµπορίου , της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, της Περιφερειακής
Ενότητας Βορείου Αιγαίου, για προµήθεια 31.500 λίτρων πετρελαίου (κίνησης)
για το µήνα ∆εκέµβριο 2019 στη ∆οµή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών
πρώην Στρδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», χ. Μόρια, ν. ΛΕΣΒΟΥ, προς κάλυψη δαπανών
προσφυγικών – µεταναστευτικών ροών προϋπολογισθείσης δαπάνης σαράντα
επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (47.250,00 €) συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους, που εξειδικεύονται στην παρούσα και στα
συνηµµένα Παραρτήµατα, που συναποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης.
2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής σε έντυπη µορφή των
προσφορών στη διεύθυνση της Λόχος Στρατηγείου 98 Ανωτέρας ∆ιοίκησης
Ταγµάτων Εθνοφυλακής (Α∆ΤΕ) (ΛΣ/98 Α∆ΤΕ, Στρδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ»,
Παγανή Μυτιλήνης, ΤΚ 81100) ορίζεται η 29 Νοεµβρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 09:00 προ µεσηµβρίας. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Αργότερα την ίδια ηµέρα θα ελεγχθούν, επίσης, οι φάκελοι οικονοµικών
προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης.
5.

∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος.

6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρµόδιο συλλογικό
όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού), όπως αναλυτικά περιγράφεται
στο Παράρτηµα «Α», εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά, των κείµενων διατάξεων για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
7. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους, που καθορίζει η
παρούσα διακήρυξη, όπως στο Παράρτηµα «Α».
8. Τα αιτήµατα συµπληρωµατικών πληροφοριών, εφόσον ζητηθούν από
τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, να υποβάλλονται στην παραπάνω διεύθυνση
του ΛΣ/98 Α∆ΤΕ. Τα παραπάνω αιτήµατα να υποβάλλονται αποκλειστικά στην
ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών, που καθορίζονται στο (ιθ) σχετικό. Ο
ΛΣ/98 Α∆ΤΕ δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα, που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο
άλλο από τον ως άνω περιγραφόµενο. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της
ΛΣ/98 Α∆ΤΕ, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
9. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ παρακαλείται για την ανάρτησή της παρούσας
διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr.
10. Η ΑΣ∆ΕΝ και η 98 Α∆ΤΕ, προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν
(υ.τ.α), παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους.
./.
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11. Χειριστής θέµατος: ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΖ) Πέτρος Γιαννακόπουλος, Αξκός
4ου Γρ./ΛΣ/98 Α∆ΤΕ, τηλ 22510-33739, φαξ 22510-43692 e-mail: str-98-adtegepd1@army.gr.
Λγός (ΠΖ) Καζάζης Γρηγόριος
∆ιοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΠΟΠ Επχίας (ΠΖ) Γιαννακόπουλος Πέτρος
Αξκός 4ου Γραφείου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για Προµήθεια 31.500 Λίτρων
Πετρελαίου [Προµήθεια Πετρελαίου Κίνησης για το Μήνα ∆εκέµβριο 2019 στη
∆οµή Φιλοξενίας Προσφυγών – Μεταναστών ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ∆Ο
«ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» χ. ΜΟΡΙΑ ν. ΛΕΣΒΟ, προς Κάλυψη ∆απανών
Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ροών Προϋπολογισθείσης ∆απάνης
Σαράντα Επτά Χιλιάδων ∆ιακοσίων Πενήντα Ευρώ (47.250,00 €)
Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Κουντουριώτη 1, ΤΚ: 81100, τηλ. 251352100, email: pv@pvaigaiou.gov.gr
∆ήµος Λέσβου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81 100, e-mail:
grafeiotypou@mytilene.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ: 10671,
τηλ. 210 3387104, φαξ 210 3622320, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ, Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81100, φαξ
22510 23275 email: chamber@les.forthnet.gr
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Γ3 – Γ4 - ∆ΟΙ
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΕΜ - ∆ΟΙ
98 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ - ∆ΕΜ - ∆ΟΙ
ΛΣ/98 Α∆ΤΕ

./.

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
22 Νοε 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.800/74/1383106/Σ.738

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
31.500 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019 ΣΤΗ ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ∆Ο
«ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», Χ. ΜΟΡΙΑ, Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ –
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(47.250,00 €) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΦΠΑ

Περιεχόµενα
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 31.500 ΛΙΤΡΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019 ΣΤΗ
∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ∆Ο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», Χ. ΜΟΡΙΑ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΠΤΑ
ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ
∆ΙΑΚΟΣΙΩΝ
ΠΕΝΗΝΤΩΝ
ΕΥΡΩ
(47.250,00
€)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία
Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)

ΛΣ/98 Α∆ΤΕ
Στρδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ»
Παγανή Μυτιλήνης
81100
Ελλάδα
GR 411
2251033739
2251043692
str-98-adte-gepd1@army.gr
Πέτρος Γιαννακόπουλος
http://www.army.gr/
http://www.army.gr/

1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Λόχος Στρατηγείου της 98 Ανωτέρας ∆ιοίκηση
Ταγµάτων Εθνοφυλακής (Α∆ΤΕ), η οποία είναι Ανεξάρτητη Υποµονάδα Ενόπλων
∆υνάµεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ) και ανήκει στην 98 Ανωτέρα
∆ιοίκηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής (Α∆ΤΕ).
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα Α.Α.1
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άµυνα.
1.1.3 Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό και ιδιαίτερα το αναφερόµενο στην
παράγραφο 1.4 του παρόντος Παραρτήµατος.
1.1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας 2
Λόχος Στρατηγείου της 98 Ανωτέρας ∆ιοίκηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής (Α∆ΤΕ)
[Στρδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», Παγανή Μυτιλήνης, ΤΚ 81100, Μυτιλήνης ν. Λέσβου (Κωδικός
NUTS GR 411)].
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
1.2.1

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του

Ν.4412/16.
1.2.2 Χρηµατοδότηση της σύµβασης3
1

2

Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
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Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το ΓΕΣ (ΕΦ 1.011-70100.000.00). Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει την µε Λογαριασµό Εξόδων ΑΛΕ 241.03-01.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού έτους 2019, αρµοδιότητας ΓΕΣ/Γ4
(∆ΙΣΥ∆Π).
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
1.3.1
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια 31.500 λίτρων πετρελαίου
(προµήθεια πετρελαίου κίνησης για το µήνα ∆εκέµβριο 2019 για ανάγκες προσφυγικών –
µεταναστευτικών ροών στη δοµή φιλοξενίας πρώην Στρδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», Μόρια, ν.
ΛΕΣΒΟΥ).

1.3.2 Το προς προµήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 09134100-8.
1.3.3 Τα κριτήρια επιλογής τα οποία αφορούν στην καταλληλότητα για την άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας, την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση
εφαρµόζονται σε υποβάλλοντες προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.
1.3.4 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό προϋπολογισθείσης
δαπάνης σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (47.250,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
1.3.5

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το µήνα ∆εκέµβριο 2019.

1.3.6 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης και λεπτοµερείς υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Ι» και «ΙΙ» αντίστοιχα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας
πρόσκλησης.
1.3.7 Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από
οικονοµική άποψη προσφοράς, µόνο βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα: Για την ανάδειξη προµηθευτή κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, που θα προκύπτει µετά την ποσοστιαία
έκπτωση- επί τοις εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενης, µέσης λιανικής
τιµής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από τα ∆ελτία
Πιστοποίησης Λιανικής Τιµής Υγρών Καυσίµων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(ηλεκτρονική σελίδα: www.pvaigaiou.gov.gr), κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού. Το
παραπάνω ποσοστό έκπτωσης δεν µπορεί να είναι αρνητικό.
1.3.8 Επισηµαίνεται ότι οι τελικές ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστούν µε ακρίβεια – όπως τελικά θα διαµορφωθούν κατά την
εκτέλεση της σύµβασης, καθώς εξαρτώνται από την αυξοµείωση της τιµής του πετρελαίου
κίνησης, καθώς και από τις ανάγκες των Υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της.
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο
1.4.1 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία
και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως4:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)5, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,6
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)7
 του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών8

4

5
6
7

8

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως
άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου
379,
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του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»9, της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά
για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης»
της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη
της παρούσας και ειδικότερα αναφέρονται στα σχετικά, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
1.5.1 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22
Νοεµβρίου 2019 και ώρα 09:00 µµ.
1.5.2 Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 22
Νοεµβρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 µµ.
1.6 ∆ηµοσιότητα

9

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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1.6.1 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 10
Η διακήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης
1.6.2.1
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 11,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.army.gr, στις 22 Νοεµβρίου 2019 .
1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:

1.7.1 τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί
µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους12 .
1.7.2 δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν.
1.7.3 λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

10

11
12

Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1

Έγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης13 είναι τα ακόλουθα:
1.

Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]

2.
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο
της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Η παρούσα Πρόσκληση µε τα Παραρτήµατα14 που αποτελούν
3.
αναπόσπαστο µέρος αυτής
4.
2.1.2

Το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της15

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης

2.1.2.1
Η ∆ιακήρυξη µε το σύνολο των Παραρτηµάτων της διατίθενται
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις
2.1.2.2
«Εχεµύθειας»16 µε σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών
των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης :
2.1.2.2.1
Ο πάροχος υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου και
τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα
της εκτελέσεως της προµήθειας που θα αναλάβει.
2.1.2.2.2
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης
φύσεως προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών και τυχόν υπεργολάβων. Ο πάροχος
υπηρεσιών δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για
σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και
13

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

14

Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήµατα της σύµβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων, υποδείγµατα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)

15

Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης
αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής
ευχέρειας της Α.Α.

16

Ν.4412/16, άρθρο 21
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να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική
εξάρτηση από τον πάροχο υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύµβασης. Η
αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται
εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των
συµβατικών του υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συγκεκριµένης
2.1.2.2.3
παρ. 2.1.2.2, η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της.
2.1.2.2.4
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
2.1.2.2.5
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.1.2.2.6
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών
άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου
πρώτου του Π∆ 28/2015 (Α 34).
2.1.2.3
Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ), τα έγγραφα της σύµβασης ή πληροφορίες
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο
πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. Για το σκοπό
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.17
2.1.2.4
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως και στην ελληνική γλώσσα18.
2.1.3

Παροχή ∆ιευκρινίσεων

2.1.3.2
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να
µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις19:
2.1.3.2.1
όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί
17

18
19

Άρθρο 22 παρ. 1, έκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα
µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η
χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρµογή του πέµπτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου»
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν µέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
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το αργότερο 4 ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών,
2.1.3.2.2

όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται

σηµαντικές αλλαγές.
2.1.3.3
Η διάρκεια της παράτασης
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

θα

είναι

ανάλογη

µε

τη

2.1.3.4
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή
δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
παράταση των προθεσµιών20.
2.1.3.5
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν
αυτές είτε ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισµού κατόπιν εγγράφου της
Αναθέτουσας Αρχής, µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής είτε
ζητούνται απ’ ευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών και
υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να την παράσχει και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
2.1.4 Γλώσσα
2.1.4.1

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική

2.1.4.2

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία
2.1.4.3
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188)21. Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο. 22 .
2.1.4.4
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
20
21

22

Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
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επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.23
2.1.4.5
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή
µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς
να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και
2.1.4.6
µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα24.
2.1.5 Εγγυήσεις25
2.1.5.1
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1.
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των
2.1.5.2
οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
2.1.5.3
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την
οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών26, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης.
2.1.5.4
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των
εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής

23
24
25
26

Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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2.2.1.1
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών
φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
2.2.1.1.1

κράτος-µέλος της Ένωσης,

2.2.1.1.2

κράτος-µέλος

του

Ευρωπαϊκού

Οικονοµικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
2.2.1.1.3
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
2.2.1.1.4
σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.27
2.2.1.2
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και
των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή28 για την υποβολή προσφοράς29.
2.2.1.3
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.30
2.2.2 Λόγοι αποκλεισµού31
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1
Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη32 καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
27

28
29

30
31
32

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί
της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C
316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
2.2.2.1.1
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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2.2.2.1.2
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και
σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.2.2.1.3
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του
προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου33.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού
δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από
την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 34
2.2.2.2

Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα
µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για
την καταβολή τους35.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα
κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
33

34
35

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 36
2.2.2.3
α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο
αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
Αποκλείεται37 από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της
2.2.2.4.
παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/201638,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε
µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας39,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την
έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την
πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας

36
37

38

39

Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να
θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το
οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν
έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 40
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο
οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της
παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας .
2.2.2.5.
∆εν αποκλείεται προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη
συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει
(αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού)41.
2.2.2.6.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία
από τις ως άνω περιπτώσεις

40
41

Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
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2.2.2.7.
Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 γ)42 και 2.2.2.4 µπορεί
να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 43.
2.2.2.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των
επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.2.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
Κριτήρια Επιλογής44
2.2.3

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας45

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο46.

42
43
44

45
46

Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
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2.2.4

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια47

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να
υποβάλουν στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο ελάχιστος µέσος κύκλος εργασιών κατά
την τελευταία τριετία (2016, 2017 και 2018) από ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών
συµµετοχής / προσφοράς), στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της
σύµβασης, είναι τουλάχιστον ίσος µε το 50% του ύψους της εκτιµώµενης µέγιστης αξίας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δραστηριοποιείται για µικρότερο
χρονικό διάστηµα, τότε ο κύκλος εργασιών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα
πρέπει να είναι αναλογικά τουλάχιστον ίσος µε το 50% του ύψους της εκτιµώµενης
µέγιστης αξίας σύµβασης.
2.2.5

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα48

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν :
α)
τις κυριότερες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας 49
β)
το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας που διαθέτουν ,
γ)
τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτουν και τα µέτρα που λαµβάνουν
για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τα µέσα µελέτης και έρευνας
47

48

49

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος
εργασιών 243.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και
έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν
πριν από την τελευταία τριετία
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δ)
τα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και ανίχνευσης
κατά την εκτέλεση της σύµβασης που διαθέτουν
ε)

µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης

στ)
το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό και τον αριθµό των
διευθυντικών στελεχών τους κατά τα τελευταία τρία έτη
2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
2.2.6.1 Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά µε
την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς50.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
2.2.6.2 Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης 51.
2.2.6.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν
να στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 52.
2.2.7

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί
φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β)
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 της
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα Παράρτηµα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆53 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του
τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και
συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη
µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).

50

51
52
53

Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά
πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισµού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆),
υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
2.2.7.2

Αποδεικτικά µέσα54

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά
τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/201655.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.2 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.3- 2.2.6)56.
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.457.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν58.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.2
οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά59:
54
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Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά στην παρ. 2.2.2.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
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α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.260 και 2.2.2.461 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να
καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων62.
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1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισµού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί
φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.63
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και φωτοαντίγραφο των αδειών
λειτουργίας, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ ή να βεβαιώνεται εγγράφως από
τον αρµόδιο κρατικό φορέα η νοµιµότητα λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.4 οι οικονοµικοί φορείς στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο ελάχιστος
µέσος κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2016, 2017 και 2018) από ηµεροµηνία
υποβολής δικαιολογητικών συµµετοχής / προσφοράς), στον τοµέα δραστηριοτήτων που
63

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, είναι τουλάχιστον ίσος µε το 50% του ύψους της
εκτιµώµενης µέγιστης αξίας σύµβασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος
υπηρεσιών δραστηριοποιείται για µικρότερο χρονικό διάστηµα, τότε ο κύκλος εργασιών
από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι αναλογικά τουλάχιστον ίσος
µε το 50% του ύψους της εκτιµώµενης µέγιστης αξίας σύµβασης.
Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.64
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, το σύνολο των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.565
Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους66 που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο
οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά
τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει

64
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Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.67
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης68

Κριτήριο ανάθεσης69 της Σύµβασης70 είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής71.
Ειδικότερα: Για την ανάδειξη προµηθευτή κριτήριο κατακύρωσης είναι
η χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, που θα προκύπτει µετά την ποσοστιαία έκπτωση- επί τοις
εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης του
πετρελαίου κίνησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από τα ∆ελτία Πιστοποίησης Λιανικής
Τιµής Υγρών Καυσίµων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ηλεκτρονική σελίδα:
www.pvaigaiou.gov.gr), κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού. Το παραπάνω ποσοστό
έκπτωσης δεν µπορεί να είναι αρνητικό.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις
2.4.1.1
που ορίζονται στο Παράρτηµα «Ι» της ∆ιακήρυξης, για τις περιγραφόµενες υπηρεσίες.
2.4.1.2

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή
2.4.1.3
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής72.
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Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία
2.4.2.1.
σύναψης δηµόσιας σύµβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση
συµµετοχής, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο ΛΣ/98 Α∆ΤΕ. Σε περίπτωση
ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στην αναθέτουσα αρχή, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή, το αργότερο µέχρι την
ηµεροµηνία και, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.5.1 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα
κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Στην εξωτερική πλευρά όλων των
φακέλων της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:
α.

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β.

Η

πλήρης

ιδιότητα

της

γ.

Ο αριθµός της διακήρυξης.

αναθέτουσας

αρχής

(Μονάδα/Στρατιωτική Υπηρεσία).

δ.

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

ε.
Τα στοιχεία του αποστολέα [επωνυµία, διεύθυνση
καθώς και τον αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
του διαγωνιζοµένου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να
αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα µέλη της)].
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: «33»/2019
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 31.500 ΛΙΤΡΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ
2019 ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗ ∆ΟΜΗ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ∆Ο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», ΜΟΡΙΑ, Ν. ΛΕΣΒΟΥ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΙΩΝ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (47.250,00 €) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΑΦΟΡΑ ΣΕ …………………….. (συµπληρώνεται από τον διαγωνιζόµενο ανάλογα µε τα
στοιχεία της προσφοράς που υποβάλλει σε έντυπη µορφή)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2019
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:…./…../2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ:………………………………………………………………………
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή την γραµµατεία»
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∆ιευκρίνηση: ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι
είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Τυχόν σφραγισµένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά
συµµετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονοµικής προσφοράς ή
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε
2.4.2.3.
οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της
προθεσµίας.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων
2.4.2.4.
συµµετοχής, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στο αρµόδιο γνωµοδοτικό
όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η
παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της
ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση
συµµετοχής.
2.4.2.5.
Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται
εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Στην κλειστή διαδικασία, προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που δεν
προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
2.4.2.6.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται
και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7.

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά

τους τα ακόλουθα:
(α)
έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική
(β)
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα
και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα73, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα
της συγκεκριµένης πληροφορίας.

73

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε οπτικό δίσκο (CD). Επιπλέον απαιτείται να προσκοµισθούν σε
σφραγισµένο φάκελο και σε έντυπη και πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη
µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε
εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά σε οπτικό δίσκο (CD), όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας74.
2.4.3 Περιεχόµενα
Προσφορά»

Φακέλου

«∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής-

Τεχνική

2.4.3.1 Το στοιχείο και δικαιολογητικό για την συµµετοχή των προσφερόντων
στη διαγωνιστική διαδικασία είναι το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)
όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/201675, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το
σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης
(Παράρτηµα ΙΙΙ).
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “ΑπαιτήσειςΤεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος IV της ∆ιακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς
πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα76 77. Η πρόσβαση σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική
µορφή στο παραπάνω Παράρτηµα γίνεται κατόπιν υποβολής αιτήµατος προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν78.
74

75

76
77

78

Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών
2.4.4.1
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το
αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιµή) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα «V» της διακήρυξης.
Στην οικονοµική προσφορά δίνεται το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης στην τιµή του
προσφερόµενου είδους επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης του πετρελαίου κίνησης,
όπως αυτή ανακοινώνεται από τα ∆ελτία Πιστοποίησης Λιανικής Τιµής Υγρών Καυσίµων
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ηλεκτρονική σελίδα: www.pvaigaiou.gov.gr), κατά την
ηµέρα παράδοσης αυτού. Το παραπάνω ποσοστό έκπτωσης δεν µπορεί να είναι
αρνητικό. Ως τιµή αναφοράς καθορίζεται το ένα ευρώ (1,00 €) ανά λίτρο καυσίµου.
Π.Χ. Εάν δοθεί ποσοστό έκπτωσης 8%, ως τιµή προσφοράς θα πρέπει να δοθεί 0,920 €
(δηλαδή 1,000€ – 0,080€= 0,920€). Ως ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό έκπτωσης
καθορίζεται το 0%.
Ο προσφέρων θα επισυνάψει στην οικονοµική προσφορά του, υπογεγραµµένο και
συµπληρωµένο µε το αναγραφόµενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγµα της οικονοµικής
προσφοράς του Παραρτήµατος «V», που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης79 .
Συγκεκριµένα:
Υπέρ ΜΤΣ
Υπέρ Ενιαίας Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ)

4%
0,06%

Υπέρ Α.Ε.Π.Π.

0,06%

Χαρτόσηµο
ΟΓΑ 20% επί
Χαρτοσήµου
ΣΥΝΟΛΟ

0,0836%
0,01672%
4,22032%

Οι προσφερόµενη τιµή είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ)
η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται
από την αναθέτουσα αρχή80 στο Παράρτηµα Ι της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών81
79
80
81

Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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2.4.5.1
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν
τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 100 ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού, ήτοι έως και 09 Μαρτίου 2020.
2.4.5.2
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από
τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
2.4.5.3
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται
εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.
2.4.5.4
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης
µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς
που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών82
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
2.4.6.1
Η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το
περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί
όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4.
(Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου) της παρούσας,83
Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα,
2.4.6.2
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
2.4.6.3
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις
απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας
και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

82
83

2.4.6.4

Η οποία είναι υπό αίρεση.

2.4.6.5

Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών.

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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2.4.6.6
Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
2.4.6.7
Η οποία παρουσιάζει µη συµπλήρωση και υποβολή του πίνακα
της τεχνικής προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µε την δοµή του εν λόγω
υποδείγµατος.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, η
οποία προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
α. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΤεχνική Προσφορά» την 22 Νοεµβρίου 2019 Παρασκευή και ώρα 09:00.
β. Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», αργότερα την ίδια ηµέρα.
Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του
ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών µέσω της αρµόδιας Επιτροπής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά
των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου84.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µόνο στην
αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών.

84

Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των
υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών.
δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις
της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανοστην αναθέτουσα
αρχή προς έγκριση.
Στην περίπτωση των συνοπτικών διαγωνισµών επιτρέπεται το άνοιγµα των
δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών
σε µία δηµόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της Επιτροπής.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι η
εκτίµηση και τα σχετικά αιτήµατα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων
σχετικά µε το αν µία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε
του αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας
αρχής σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών
εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων ενσωµατώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφασης.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές85. Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της
κλήρωσης θα ενσωµατωθούν οµοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων86 («∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου87

-

Την ίδια ηµέρα 22 Νοεµβρίου 2019 θα κατατεθούν και θα ελεγχθούν τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης .
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
85
86

87

λαµβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. παρ. 4
του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.2
(λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.3 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.6 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του
διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και
ως εξής: ποσοστό 30%88 στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό
50%89 στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας
κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από
τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει και την
προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων ενστάσεων.
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2. ή της άσκησης
ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .90
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
88

89
90

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016)
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016)
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
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ηµέρες91 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό
µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, µε την ίδια
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
3.4 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου
106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει
µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει
την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.

91

Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
4.1.1.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής

4.1.2 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, ήτοι δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ
(2.020,00 €).
4.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή,
πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία
της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
4.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής. 92
4.1.5 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο
4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
4.1.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης
των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.1.7 Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους
από αυτό που καλύπτεται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον
ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016
και 2.1.5. της παρούσας, που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η
εγγύηση προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράγραφο
5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωµής).
4.1.8 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής
επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στα πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.
4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

92

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς
τους.
4.3.2 Ως τόποι παράδοσης των καυσίµων ορίζεται το ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ (Στρδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ»). Η προµήθεια του πετρελαίου θέρµανσης δύναται να
πραγµατοποιείται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 30 Νοεµβρίου
2019. Η παραλαβή θα γίνεται τµηµατικά, µε την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής της
Αναθέτουσας Αρχής.
4.3.3 Η ποιοτική παραλαβή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους
παρακάτω τρόπους, αθροιστικά ή διαζευκτικά:

4.3.4

α.

Με µακροσκοπική εξέταση του καυσίµου.

β.

Με εργαστηριακή εξέταση του καυσίµου.

Ο προµηθευτής υποχρεούται για τα παρακάτω:

4.3.4.1 Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη
των αναγκών του ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ποσότητες. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των αναγκών,
θα επιβάλλονται κυρώσεις - ποινικές ρήτρες.
4.3.4.2 Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της
Υπηρεσίας και των εντεταλµένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της
ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των
ειδών.
4.3.4.3 Να µεταφέρει τα προϊόντα εντός κατάλληλου βυτιοφόρου
οχήµατος, το οποίο θα διαθέτει την προβλεπόµενη άδεια.
4.3.5 Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και
αστικά) έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά την
είσοδό του και παραµονή του στο χώρο παράδοσης του καυσίµου. Για το λόγο αυτό να
γίνεται ιδιαίτερη ενηµέρωση του προσωπικό του για την εργασιακή ασφάλεια. Επιπλέον,
υποχρεούται να ενηµερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα έχει καµιά εργασιακή,
οικονοµική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.
4.3.6 Επίσης, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση
που θα προκληθεί ατύχηµα, από αµέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε.
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4.3.7 Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα του ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων
και µεταφορικών µέσων του προµηθευτή σε οποιοδήποτε χρόνο.
4.3.8 ∆ειγµατοληψία του καυσίµου, για µακροσκοπική και εργαστηριακή
εξέταση, θα γίνεται σε οποιοδήποτε χρόνο και χώρο, από αρµόδια επιτροπή. Τα δείγµατα
θα λαµβάνονται παρουσία του προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του, ο οποίος υπογράφει
και το σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας όπου θα αναγράφει το ονοµατεπώνυµο του
ολογράφως καθώς και την ιδιότητα του όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο.
4.3.9 Η αξία των λαµβανοµένων δειγµάτων των µεταφορικών εξόδων και
των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει πάντοτε τον προµηθευτή.
4.3.10 Χρόνος και συχνότητα των ελέγχων:
4.3.10

Περιοδικά κατά την διάρκεια εφαρµογής της σύµβασης του

4.3.10

Εκτάκτως κατά την κρίση των αρµόδιων οργάνων.

προµηθευτού.

4.3.11 Είδη ελέγχων
4.3.11.1 Μακροσκοπικός
έλεγχος:
Οι
διαπιστούµενες
µακροσκοπικά εκτροπές, δίνουν το δικαίωµα της απορρίψεως και µη παραλαβής των
προϊόντων χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά παραπέρα εργαστηριακός έλεγχος.
4.3.11.2 Εργαστηριακός έλεγχος: Εφαρµόζεται µε σκοπό την
διαπίστωση της καλής ποιότητας και της τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών σε
προϊόντα τα οποία µακροσκοπικά τουλάχιστον εµφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη
προϋπόθεση εφαρµογής εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγµάτων και η αποστολή
τους στο Χηµείο Στρατού ή στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.
4.3.11.3 Κατ' έφεση εργαστηριακές αναλύσεις:
4.3.11.3.1 Όταν γίνεται δειγµατοληψία πρέπει στο
πρωτόκολλο δειγµατοληψίας που συντάσσεται, ο κάτοχος του δείγµατος να δηλώνει
εγγράφως αν επιθυµεί η κατ' έφεση εξέταση του δευτέρου δείγµατος να γίνει παρουσία
νόµιµου επιστηµονικού εκπροσώπου του προµηθευτή, οπότε αναγράφεται συγχρόνως το
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνσή του ή αν επιθυµεί να γίνει η έφεση χωρίς την παρουσία
ιδιώτη χηµικού ή ότι δεν επιθυµεί την άσκηση έφεσης. Σε περίπτωση που δεν έγινε στο
πρωτόκολλο δειγµατοληψίας καµία δήλωση, τότε ο κύριος του είδους, από τον οποίο
ελήφθη το δείγµα, ή ο κάτοχός του, στερείται του δικαιώµατος άσκησης έφεσης.
4.3.14.4.2 Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των
προϊόντων ή άλλης σοβαρής παράβασης, ύστερα από εργαστηριακή εξέταση ή
από διαπίστωση της αρµόδιας επιτροπής, ο προµηθευτής θα κηρύσσεται
έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικασία και θα αποστέλλεται και σχετική ειδοποίηση στις
αρµόδιες υπηρεσίες του δηµοσίου για ενηµέρωση.
4.3.12 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
4.3.12.1 Το υπό προµήθεια πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να είναι
ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης θα πρέπει να
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είναι απαλλαγµένο από νερό και θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆Α).
Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει δείγµα από τα
καύσιµα στο Χηµείο Στρταού ή στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η
ποιότητα και οι απαιτούµενες προδιαγραφές.
4.3.12.2 Οι τεχνικές προδιαγραφές για το πετρέλαιο κίνησης
καθορίζονται µονοσήµαντα από την ελληνική νοµοθεσία στα παρακάτω αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
και Αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου.(Α.Χ.Σ):
α.
Απόφαση ΑΧΣ 460/2009 «Τροποποίηση της
απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο» της αποφ. ΑΧΣ αριθ.
514/2004 «Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και µέθοδοι ∆οκιµών»,
(ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 «Προσαρµογή
στην τεχνική πρόοδο» της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 «Εναρµόνιση της Ελληνικής
Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 67/Β/2010).
β.
Απόφαση ΑΧΣ 316/2010 «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙
(ΦΕΚ 501/Β/2012).
γ.
Απόφαση
ΑΧΣ
54/2015
«∆ιαδικασίες
δειγµατοληψίας, εξέτασης και γνωµοδότησης περί της κανονικότητας ή µη δειγµάτων
υγρών καυσίµων» (φεκ 462/Β/2016).
δ.
Απόφαση ΑΧΣ 76/2016 «Πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης (DIESEL) που χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων- Απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµών» (ΦΕΚ 4217/Β/2016 και 241/Β/2017).
ε.
Απόφαση ΑΧΣ 77/2016 «Τροποποίηση της
απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ µε σκοπό τη
µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την
τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων
βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής» (ΦΕΚ 4217/Β/2016).
στ.
Απόφαση ΑΧΣ 128/2016
«Εναρµόνιση της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά µε τη µείωση της περιεκτικότητας
ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο» (ΦΕΚ 3958/Β/2016).
4.3.13 Άλλοι Ειδικοί όροι
4.3.13.1 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης ή
διακοπής της σύµβασης οποτεδήποτε, µετά από 10ήµερη προειδοποίηση του
προµηθευτή, εφόσον αυτή κρίνει ότι ο διαγωνισµός δεν απέδωσε τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα (τιµή - ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω λόγους:
4.3.13.1.1 Όταν
επιχείρησης του προµηθευτή.

διακοπεί
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η

άδεια

λειτουργίας

της

4.3.13.1.2 Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις
χείρας τρίτων (της Στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειµένω), για οφειλές του προµηθευτή
στο ∆ηµόσιο, Οργανισµούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. Αυτό αποτελεί λόγο καταγγελίας
και αιτία λύσης της σύµβασης.
4.3.13.1.3 Όταν διαταχθεί από Προϊστάµενη Αρχή.
4.3.13.1.4 Εάν καταληφθεί ο προµηθευτής να έχει διαθέσει
στην Υπηρεσία ακατάλληλα προϊόντα.
4.3.13.1.5 Εάν διαπιστωθεί η µε οποιοδήποτε τρόπο,
παρακώλυση του ελέγχου εκ µέρους του προµηθευτή.
4.3.13.1.6 Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή µε τον ή τους
προµηθευτές θίγει τα συµφέροντα της υπηρεσίας και παρεκκλίνει των τεθέντων όρων του
διαγωνισµού.
4.3.13.2 Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για τη διενέργεια επιπλέον
κρατήσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία ή ενδέχεται να θεσπιστούν.
4.3.13.3 Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους
διαγωνιζόµενους στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι
δε διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να ανταποκριθούν άµεσα.
4.3.13.4 Τα είδη τα οποία µετά από µακροσκοπικό έλεγχο κρίνονται
από την επιτροπή ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας (της παραγράφου
4.3.12 και του Παραρτήµατος ΙV της ∆ιακήρυξης) δε θα παραλαµβάνονται.
4.3.13.5 Οι τιµές νοούνται σε ευρώ, χωρίς όρο αναπροσαρµογής,
αναθεώρησης ή αυξοµείωσής τους κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
4.3.13.6 Αναπροσαρµογή τιµών δεν θα γίνει δεκτή κατά τη χρονική
διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
4.3.13.7 Ο µειοδότης υποχρεούται στη σύµβαση που θα υπογράψει
να αναφέρει τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, ο οποίος θα παρευρίσκεται στις
δοσοληψίες µε και στις εκάστοτε δειγµατοληψίες.
4.3.13.8 Ο πάροχος υπηρεσιών
οφείλει να ορίσει υπεύθυνο
προµήθειας και αναπληρωµατικό, τα στοιχεία του οποίου θα επικαιροποιηθούν στην ΑΑ
µε την υπογραφή της σύµβασης, ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή
λειτουργία, αφετέρου να έρχεται σε επαφή µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για
οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει. Ο υπεύθυνος προµήθειας ή ο αναπληρωµατικός θα
πρέπει να είναι παρών στο χώρο διανοµής – πώλησης των προϊόντων. Στο φάκελο της
τεχνικής προσφοράς να υποβληθούν υποχρεωτικά στοιχεία για τον υπεύθυνο και
τον αναπληρωµατικό υπεύθυνο προµήθειας κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
4.3.14 Η υπηρεσία ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει, για µέτρα που τυχόν
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, για αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών (φόρων,
τελών κλπ) και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας,
τιµής και χρόνου παράδοσης, των ειδών.
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4.3.15 Ο προµηθευτής οφείλει να αποδέχεται τους προβλεπόµενους
από τη Στρατιωτική και Αστυνοµική Υπηρεσία χρονικούς περιορισµούς και διαδικασίες
ελέγχου κατά την είσοδο, παραµονή και έξοδό του από το ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.
4.4 Υπεργολαβία
4.4.1.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.93. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των
τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα
αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της
σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους
και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β της
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201694 95
93
94

95

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
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4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης96
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.
4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ,
η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

96

τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1

Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί σε Ευρώ για την
παράδοση καυσίµων σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στην κατακυρωτική διαταγή της
προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή των καυσίµων.
5.1.2

Τον προµηθευτή βαρύνουν:

5.1.2.1 Τα µεταφορικά – ζυγιστικά και λοιπά έξοδα µέχρι την
παράδοση των προϊόντων στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.
5.1.2.2 Η αξία των δειγµάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την
Υπηρεσία, το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και της αποστολής των δειγµάτων
στα αντίστοιχα εργαστήρια.
5.1.2.3 Πάσης
από την ισχύουσα νοµοθεσία.

φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται

5.1.2.4

Η παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος 1% (Ν. 2198/94).

5.1.2.5
παράγραφο 2.4.4 και 5.1.4.

Λοιπές κρατήσεις και έξοδα, όπως καθορίζονται στην

5.1.3

Για την πληρωµή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
5.1.3.1

Απόδειξη πληρωµής της εταιρείας.

5.1.3.2

Φορολογική ενηµερότητα της επιχείρησης.

5.1.3.3

Ασφαλιστική ενηµερότητα της επιχείρησης.

5.1.3.4

Ποινικό µητρώο

5.1.4 Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για
την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ιδίως, για την πώληση ειδών στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ, βαρύνεται µε τις ακόλουθες
κρατήσεις:
Υπέρ ΜΤΣ
Υπέρ Ενιαίας Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ)

4%
0,06%

Υπέρ Α.Ε.Π.Π.

0,06%

Χαρτόσηµο
ΟΓΑ 20% επί
Χαρτοσήµου
ΣΥΝΟΛΟ

0,0836%
0,01672%
4,22032%
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Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη
νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος97
από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 4.3 της παρούσας.
5.2.1.1
O ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην
προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει απ' αυτήν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα
από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και µετά από την γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου.
5.2.1.2
Oι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της
σύµβασης αποτελούν ενδεικτικά (µη αποκλειοµένων καταστάσεων που δεν αναφέρονται
επ΄ ακριβώς) οι κατωτέρω περιπτώσεις:
5.2.1.2.1 Επαναλαµβανόµενης έλλειψης προϊόντων ή
παράδοση προϊόντων, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και µη αντικατάσταση των
απορριφθεισών ποσοτήτων εντός 2 ωρών από την απόρριψή τους από την αρµόδια
επιτροπή.
5.2.1.2.2 Άρνησης ή αδυναµία αντικατάστασης (εντός 2
ωρών) των προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν
µακροσκοπικής ή εργαστηριακής εξέτασης.
5.2.1.2.3 Επαναλαµβανόµενης
απαίτησης
της
Αναθέτουσας Αρχής για αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία
καταδεικνύει µη συµµόρφωση του αναδόχου.
5.2.1.2.4 Εφόσον διαπιστωθεί από την
παραλαβής ότι ο µετρητής του καυσίµου στο βυτιοφόρο δε µετρά µε ακρίβεια.

επιτροπή

5.2.2
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 5.2.1.2
της παρούσας κατά την υλοποίηση της σύµβασης, επιβάλλονται στον ανάδοχο, κατόπιν
σχετικής εισήγησης και απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις:
5.2.2.1

Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση.

5.2.2.2

∆εύτερη φορά, πρόστιµο 500 Ευρώ.

5.2.2.3 Για επόµενες φορές της ίδιας ή του συνόλου
των συµβάσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος µέχρι σήµερα, εφόσον παρουσιαστούν
97

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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παραβάσεις και κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και µε την επιφύλαξη των
καθοριζοµένων στο Ν. 4235/14:
5.2.2.3.1 Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε
προσαύξηση του αµέσως προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από
την Αναθέτουσα Αρχή.
5.2.2..3.2 Κήρυξη του πάροχου υπηρεσιών,
ως έκπτωτου.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη
της ένωσης / κοινοπραξίας.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο ανάδοχος ευθύνεται
και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την µη
ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης και η Αναθέτουσα Αρχή
επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για µελλοντικές ενέργειες.
5.2.3

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη
της Αναθέτουσας Αρχής.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την
5.2.4
σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο
υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία
δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερηµερίας [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής].
5.2.5
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί
αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία λόγω της φύσης του
αντικειµένου της σύµβασης επιβάλλεται να είναι άµεση. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη
5.2.6
του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
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σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο98 5% επί της συµβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου,
µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του
ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση
από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού,
µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
5.2.7 Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε τις επιβληθείσες κυρώσεις,
αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείµενης
νοµοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη
διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
5.2.8 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα
καύσιµα (εντός 2 ωρών χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας») ή παραλείψει να
φέρει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε µικρότερη ποσότητα ή δεν τα
παραδώσει καθόλου, τότε η Υπηρεσία µπορεί να αγοράσει τα είδη αυτά από το ελεύθερο
εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει
µέρος ή το σύνολο από τα προσφερόµενα είδη και ο πάροχος υπηρεσιών δεν τα
αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσµία, εντός 2 ωρών το αργότερο, παραιτούµενος ρητώς
από κάθε δικαίωµα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό
κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εµπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη
δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και καταλογίζονται
σε βάρος αυτού µετά από έκδοση σχετικής απόφασης από την 98 Α∆ΤΕ.

98

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
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5.3

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων99

5.3.1 Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών –
αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016100 οργάνου.
5.3.2 Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.

99
100

Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1

Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα όπως αναλυτικά
καθορίζεται στην παράγραφο 4.3. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του σύνολου των
προϊόντων της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς
να παραδοθεί τα προϊόντα, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται από
την Στρατιωτική Υπηρεσία. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός
έλεγχος των υλικών µπορεί να γίνεται τους ακόλουθους τρόπους: µακροσκοπικός έλεγχος
–χηµική ή µηχανική εξέταση – πρακτική δοκιµασία – εργαστηριακός έλεγχος κλπ . Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, µετά
τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα. Επίσης, εάν ο
τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της
αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16. Το αποτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και
για τα δύο µέρη.
6.2.2. Η παραλαβή των εφοδίων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στους χρόνους, που καθορίζονται στην παράγραφο
4.3. Αν η παραλαβή των εφοδίων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου
αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από
την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί
να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
Σελίδα 48

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.101
6.3
Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
∆εν απαιτείται αναφορά.
6.4

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1 Η επιστροφή των προϊόντων που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. Αν ο ανάδοχος δεν
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
6.5

∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας.

6.6

Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας102
∆εν απαιτείται αναφορά.

6.7

Αναπροσαρµογή τιµής103
∆εν προβλέπεται.

101

102
103

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Α.1.1 Συµβατικό αντικείµενο αποτελεί η παροχή προϊόντων, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.
Α.1.2 Παραδοτέα δράσης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ πρώην Στρατόπεδο
«ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ».
Α.1.3 Η ΑΑ εµπλέκεται στη διαδικασία µε τις αρµόδιες επιτροπές διενέργειας του
διαγωνισµού (Ε∆∆), παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ), εξέτασης ενστάσεων –
προσφυγών (ΕΕΠ).
Α.1.4 Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ορίσει υπεύθυνο προµήθειας και
αναπληρωµατικό ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου να
έρχεται σε επαφή µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβληµα
προκύψει. Ο υπεύθυνος της προµήθειας ή ο αναπληρωµατικός θα πρέπει να είναι παρών
στο χώρο διανοµής -πώλησης των προϊόντων κατά τις διανοµές αυτών.
Α.2

Οργανωτική δοµή της Α.Α.
Υφιστάµενη κατάσταση-υποδοµές

Η Α.Α. χρησιµοποιεί ως χώρο ελέγχου των προϊόντων τις εγκαταστάσεις του
αναδόχου και το χώρο παραλαβής των καυσίµων στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
πρώην Στρατόπεδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ». Η διανοµή θα γίνεται στους χώρους του ΚΥΤ
ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.
Α.3

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.

Παράδοση καθηµερινά, εφόσον απαιτηθεί, των αντίστοιχων προϊόντων για την
κάλυψη των αναγκών του ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ πρώην Στρατόπεδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ».
Αναλυτικά, όπως παράγραφος 4.3.
Α.4

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων
∆εν προηγήθηκαν της περιγραφόµενης στην παρούσα διαδικασίας.

Α.5

Στοιχεία ωριµότητας της Σύµβασης
∆εν απαιτείται.
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Α.6

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.6.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τµήµα αντικειµένου
Όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.3.
Α.6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι παράδοσης

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι έως 31 ∆εκεµβρίου 2019. Χρόνοι
παράδοσης, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 4.3.
Α.6.3 Υπεργολαβία
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 της παρούσας πρόσκλησης.
Α.6.4 Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Στο χώρο του ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.
Α.6.5 Παραδοτέα-∆ιαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας.
Α.6.6 Εκπαίδευση προσωπικού
∆εν απαιτείται.
Α.6.7 Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη
Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παραγράφου 4.1
της παρούσας πρόσκλησης.
Α.6.8 Προαιρέσεις
∆εν απαιτείται.
Α.6.9 Παρατάσεις
∆εν απαιτείται.
Α.6.10 Τροποποίηση Σύµβασης
Τροποποίηση σύµβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της
παρούσας.
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β.1

Χρηµατοδότηση
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Σε βάρος Π/Υ ΓΕΣ/Γ4 ΕΦ 1.011.202.00.000.00 και Λογαριασµό Εξόδων
2410901001, µε συνολική εκτιµώµενη αξία σε ευρώ, µε ΦΠΑ, σαράντα επτά χιλιάδες
διακόσια πενήντα ευρώ (47.250,00€).
Β.2

Τιµές αναφοράς
Ως τιµή αναφοράς καθορίζεται το ένα ευρώ (1,00 €) ανά λίτρο καυσίµου.

Β.3

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-επιβαρύνσεις
Όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2.4, 4.3.13.2 και 5.1 της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρµοσµένο από την
Αναθέτουσα Αρχή)
Όπως αναφέρεται στις παράγραφους 4.3, 5 και 6 της παρούσας και στο σχέδιο σύµβασης
του Παραρτήµατος VII του Τεύχους Πρόσκλησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥ∆ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
(Σηµειώσεις σχετικά µε τη συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ βρίσκονται στο τέλος του
Παραρτήµατος "Α" της παρούσας ∆ιακήρυξης)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: 98 Α∆ΤΕ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 83180
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», Παγανή
Μυτιλήνης. ΤΚ 81100
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Καραγιάννης
- Τηλέφωνο: 22510 33610
- Ηλ. ταχυδροµείο: str-98-adte-gepd1@army.gr - ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο
(διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): 09134100-8
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: - Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Για Προµήθεια
31.500 Λίτρων Πετρελαίου (Κίνησης) για το Μήνα Νοέµβριο 2019 για Ανάγκες
Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ροών στη ∆οµή Φιλοξενίας πρώην Στρδο
«ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», Μόρια, ν. ΛΕΣΒΟΥ, Προϋπολογισθείσης ∆απάνης Σαράντα
Επτά
Χιλιάδων
∆ιακοσίων
Πενήντα
Ευρώ
(47.250,00
€)
Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): «33»/2019
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): [ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων
οικονοµικών
φορέων
ή
διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το
µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση
συµπληρώστε
και
υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό
αριθµό
εγγραφής
ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσηµο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:
(πχ) Ναι. Πολύ Μικρή
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε ε) [] Ναι [] Όχι
θέση να προσκοµίσει βεβαίωση
πληρωµής
εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία
σύναψης
δηµόσιας
σύµβασης από κοινού µε άλλουςv;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος
για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους β) [……]
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας
ένωσης
ή
κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και [……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή [……]
στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα
µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους
νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να []Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
− συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·
− δωροδοκίαix,x·
− απάτηxi·
− τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςxii·
− νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςxiii·
− παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
ισχύει;
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α) Ηµεροµηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από σηµείο-(-α): [ ],
τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή λόγος(-οι):[ ]
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί β) [……]
[ ]·
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην [……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
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Σε
περίπτωση
καταδικαστικής [] Ναι [] Όχι
απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισµού
xix
("αυτοκάθαρση") ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που [……]
λήφθηκανxx:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή
φόρων
ή
εισφορών Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει [] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης;
-[] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη -[] Ναι [] Όχι
και δεσµευτική;
-[……]·
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης -[……]·
ή έκδοσης απόφασης
-[……]·
Σε
περίπτωση
καταδικαστικής -[……]·
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
αποκλεισµού:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
Εάν
ναι,
να
Εάν ναι, να
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει
αναφερθούν
αναφερθούν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
λεπτοµερείς
λεπτοµερείς
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
πληροφορίες
πληροφορίες
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
[……]
[……]
οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων
ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καταβολή των φόρων ή εισφορών έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται των εγγράφων): xxiii
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει [] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv; Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισµού
("αυτοκάθαρση");
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε)
έχει
υπαχθεί
σε
διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά
µε
τη
συνέχιση
της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό
επαγγελµατικό
παράπτωµαxxvii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συµφερόντωνxxviii,
λόγω
της
συµµετοχής
του
στη
διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
[.........…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία
της
διαδικασίας
σύναψης
της
σύµβασηςxxix;
[...................…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
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Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή
ή
επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxx κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης
σύµβασης
µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της
προηγούµενης
σύµβασης
,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές
πληροφορίες
που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης
ή
να
παράσχει
εξ
αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις
που
αφορούν
τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση
µετοχών Απάντηση:
εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες
συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxi:
Συντρέχουν
οι
προϋποθέσεις [] Ναι [] Όχι
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
του ν. 3310/2005 ;
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη,
ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση
όλων
των Απάντηση
απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι […]
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός
φορέας
µέλος Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει και δηλώστε αν τη διαθέτει ο
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές οικονοµικός φορέας:
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του [ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική Απάντηση:
επάρκεια
Ο ελάχιστος µέσος κύκλος εργασιών έτος:
[……]
κύκλος
κατά την τελευταία τριετία (2016, 2017 εργασιών:[……][…]νόµισµα
και 2018) από ηµεροµηνία υποβολής έτος:
[……]
κύκλος
δικαιολογητικών
συµµετοχής
/ εργασιών:[……][…]νόµισµα
προσφοράς),
στον
τοµέα έτος:
[……]
κύκλος
δραστηριοτήτων που αποτελεί το εργασιών:[……][…]νόµισµα
αντικείµενο
της
σύµβασης,
είναι
τουλάχιστον ίσος µε το 50% του ύψους
της εκτιµώµενης µέγιστης αξίας. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος
υπηρεσιών
δραστηριοποιείται
για
µικρότερο χρονικό διάστηµα, τότε ο
κύκλος εργασιών από την έναρξη των
δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι
αναλογικά τουλάχιστον ίσος µε το 50%
του ύψους της εκτιµώµενης µέγιστης
αξίας σύµβασης.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες […................................…]
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό
ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για
ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο,
αναφέρετε
την
ηµεροµηνία
που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές
του ο οικονοµικός φορέας:
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση:
1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
αναφοράςxxxiii, ο οικονοµικός φορέας προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
έχει
προβεί
στις
ακόλουθες στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του σύµβασης που αναφέρονται στην
είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει διακήρυξη):
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες […...........]
υπηρεσίες του είδους που έχει Περιγρ ποσά
ηµεροµ παραλή
προσδιοριστεί:
αφή
ηνίες
πτες
Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις
ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες
δηµόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να [……..........................]
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxv, ιδίως τους υπεύθυνους
για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων [……]
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί
να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση της
προµήθειας:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί [……]
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα
µέσα µελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να [....……]
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης
της
αλυσίδας
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’

εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxxxvi όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά
τα µέσα µελέτης και έρευνας που
αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που
λαµβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών
προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει
τα
ακόλουθα
µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά
την εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]

[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη [……]
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό
για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, [....……]
να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxxxvii το ακόλουθο τµήµα
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:

11)
Για
δηµόσιες
προµηθειών:

συµβάσεις
[] Ναι [] Όχι
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει
τα
απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα
ινστιτούτα
ελέγχου
ποιότητας
ή
υπηρεσίες
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων,
επαληθευόµενη
µε
παραποµπές
στις
τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη [….............................................]
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας Απάντηση:
και
πρότυπα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
να προσκοµίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε
τα
απαιτούµενα
πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά [……] [……]
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον
αφορά το σύστηµα διασφάλισης
ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
να προσκοµίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε
τα
απαιτούµενα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής
[……] [……]
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον
αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα
µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Η προσφορά µου ισχύει για διάστηµα 100 ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαστε θέση, κατόπιν αιτήµατος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxxviii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxix.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην 98 Α∆ΤΕ,
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την
Αναθέτουσα Αρχή)

TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Υπόδειγµα)
Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ………………..
Α. ∆ΗΛΩΣΗ
Ο / Οι υπογράφων /-οντες ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι της /των
Εταιρείας /-ιών:

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την Τεχνική
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύµβασης για την Ανάδειξη
προµηθευτή για προµήθεια 31.500 λίτρων πετρελαίου (προµήθεια πετρελαίου κίνησης για
τους µήνα ∆εκέµβριο 2019 για ανάγκες προσφυγικών – µεταναστευτικών ροών στη ∆οµή
Φιλοξενίας πρώην Στρδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», Μόρια, ν. ΛΕΣΒΟΥ), προϋπολογισθείσης
δαπάνης σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (47.250,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ , µελέτησε/αν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη του/ς:
•
Την υπ’ αρίθµ. «33»/2019 ∆ιακήρυξη ………………∆ιαγωνισµού, µε όλα τα
σχετικά Παραρτήµατά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
διαγωνισµού.
•

Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό.

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των Ειδικών Όρων των προς
παροχή υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην
∆ιακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.
Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες συµµορφώνεται πλήρως µε τις απαιτήσεις που αφορούν
στην προµήθεια 31.500 λίτρων πετρελαίου (προµήθεια πετρελαίου κίνησης για το µήνα
Νοέµβριο 2019 για ανάγκες προσφυγικών – µεταναστευτικών ροών στη ∆οµή Φιλοξενίας
πρώην Στρδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», Μόρια, ν. ΛΕΣΒΟΥ), στην µεταφορά και διάθεση αυτών
στους συγκεκριµένους χώρους διάθεσης καθώς επίσης και την τήρηση όλων των
προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
4. Αναλυτικά: ……………………..

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
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Η τεχνική προσφορά να περιλαµβάνει υποχρεωτικά
στοιχεία για τον υπεύθυνο και τον αναπληρωµατικό
υπεύθυνο προµήθειας κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
Ο/ΟI ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ
Υπογραφή /-ες

και
Σφραγίδα /-ες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την
Αναθέτουσα Αρχή)
ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Υπόδειγµα)

Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ………………..
Α. ∆ΗΛΩΣΗ
Ο / Οι υπογράφων /-οντες ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι της /των
Εταιρείας /-ιών:

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ:
Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την
1.
Οικονοµική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψη Σύµβασης για προµήθεια
31.500 λίτρων πετρελαίου (προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τους µήνα ∆εκέµβριο 2019
για ανάγκες προσφυγικών – µεταναστευτικών ροών στη ∆οµή Φιλοξενίας πρώην Στρδο
«ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», Μόρια, ν. ΛΕΣΒΟΥ), µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:
•
Την υπ’ αρίθµ «33»/2019 ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, µε όλα τα
σχετικά Παραρτήµατά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
διαγωνισµού
•

Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό.

2.
Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των Όρων των προς
παροχή υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην
∆ιακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.
Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας αναγνωρίζουν ότι το Τίµηµα της Προσφοράς
3.
µας περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή ως κατωτέρω:
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΕΠΙ ΤΗΣ
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ "∆ΕΛΤΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ" ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)

(π.χ). 38%

0,62€ [1€ (τιµή αναφοράς) –
0,38€= 0,62€]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.
Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβαν γνώση και συµπεριέλαβαν στην
οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τελική τιµή) κάθε κόστος για την παράδοση των
προϊόντων, την µεταφορά και διάθεσή τους στους συγκεκριµένους χώρους παράδοσης διάθεσης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται
στην παρούσα διακήρυξη.
Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων
5.
(µισθοί και επιδόµατα προσωπικού, χρηµατοοικονοµικά έξοδα, προβλεπόµενοι φόροι,

ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνει τον
πάροχο υπηρεσιών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά.
6.
Η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας κατάρτισαν την Οικονοµική Προσφορά τους µε
βάση τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους και στους όρους της διακήρυξης.
Ο/ΟI ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ
Υπογραφή /-ες
και
Σφραγίδα /-ες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –Σχέδιο Σύµβασης (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. «74»/2019
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 31.500 ΊΤΡΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019 ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΗ
∆ΟΜΗ ΦΙΛΙΞΕΝΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ∆Ο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», ΜΟΡΙΑ, Ν. ΛΕΣΒΟΥ
Α∆Α: ………………….
Α∆ΑΜ: ………………………….

……. ………………..2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 17
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 18
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 20
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 23
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 25
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5
5-6
6
6-7
7
7
7
7
7
7
7
7-8
8
8-9
9
9
9
9-11
12
12-14
14
14-15
15
15-17
17
17
17
17-18
18
18
18
18-23
23
23
23
23-24
24
24-25
25
25
25
23
25
25
26
26-29
29
29
29

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΘΡΟ 26
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 27
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σελίδα 80

29
29
29-30
30
30-31

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύναψη της παρούσας σύµβασης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το Ν.4412/16
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και συµπληρωµατικά τον Αστικό Κώδικα.
Τα άρθρα και οι ορισµοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και
προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας, παράδοσης και διανοµής.
Η τελική διαµόρφωση του κειµένου της σύµβασης έγινε από την 98 Α∆ΤΕ, µετά την
ανάδειξη µειοδότη και προσωρινού ανάδοχου µε βάση την τεχνικοοικονοµική προσφορά,
τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και τις προβλέψεις της υφιστάµενης
νοµοθεσίας.

Σελίδα 81

ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
1.

Γενικά
Όπως προσδιορίζονται στη δηµοσίευση υπ΄ αρίθµ. «………»/2019/98

Α∆ΤΕ/∆ΕΜ.
2.

Η ερµηνεία της παρούσας σύµβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:

α.
Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σηµασιολογικά συµ-περιλαµβάνουν
και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα.
β.

Λέξεις αρσενικού γένους, συµπεριλαµβάνουν και το θηλυκό και το

ουδέτερο.
γ.
Η λέξη «περιέχω» µε όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερµηνεύεται σαν να
ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισµό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά
στη συµφωνία πλαίσιο.
δ.
Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαµβάνουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα
(που διέπονται από δηµόσιο ή ιδιωτικό νόµο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/ και νοµικών
προσώπων.
ε.
Αναφορές σε οποιοδήποτε νόµο, ρύθµιση, κανονισµό, ή άλλο
συναφές, θα ερµηνεύονται σαν αναφορές στο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή άλλο συναφές
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
στ.
Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συµπεριλαµβάνονται στη συµφωνία πλαίσιο,
για διευκόλυνση των αναφορών µόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερµηνεία
της συµφωνίας πλαίσιο µε κανένα τρόπο.
ζ.
Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη χωρίς
περαιτέρω χαρακτηρισµό, θα ερµηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτηµα ή
Προσθήκη της συµφωνίας πλαίσιο, µε την αντίστοιχη αρίθµηση.
η.
Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο
σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.
θ.
Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάµεσα στα Άρθρα ή τα
Παραρτήµατα ή τις Προσθήκες της σύµβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των
Παραρτηµάτων ή των Προσθηκών.
ι.

Συµπληρωµατικά, ισχύουν οι ορισµοί όπως προσδιορίζονται στο

Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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1.
Με την απόφαση υπό τα στοιχεία Φ………………………………………………
κατακυρώθηκαν , τα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση ∆
«…»/2019/ΛΣ/98
Α∆ΤΕ
(που
καταχωρήθηκε
στο
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ
µε
Α.∆.Α.Μ.:………………..).
2.
Η σύµβαση
συνάπτεται µεταξύ της 98 Α∆ΤΕ εφεξής καλούµενη
Αναθέτουσα Αρχή Προµηθειών (ΑΑ)/ Αγοραστής και της µειοδότριας εταιρείας
…………………………………………….(…………………………., τηλ – fax: ………………,
e- mail: ……………………….., ΤΚ …………………….) εφεξής καλούµενη Προµηθευτής /
Πάροχος / Ανάδοχος.
3.
Η Αναθέτουσα Αρχή (98 Α∆ΤΕ), έχει το δικαίωµα να υποβάλει Παραγγελίες
Προϊόντων, υπό τους όρους της εν λόγω σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση, αποτελείται από το παρόν κυρίως κείµενο και τα Παραρτήµατα
«Α» έως και «Ε», όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου µέρους.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Σκοπός της σύµβασης, είναι να καθορίσει τους όρους, σύµφωνα µε τους
οποίους ο Πάροχος θα προµηθεύει –διανέµει στον Αγοραστή (άρθρο 2), συγκεκριµένα
είδη (καύσιµα κίνησης).
2.

Η σύµβαση ισχύει για το χρονικό από ………………… έως ……………..…...

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια – διανοµή καυσίµων κίνησης στο
3.
ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, σύµφωνα µε την προεκτεθείσα κατακυρωτική απόφαση της 98
Α∆ΤΕ.
4.
Η προµήθεια των προϊόντων θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της δηµοσίευσης που αποτελούν το
Παράρτηµα «Α» της παρούσας, καθώς και την τεχνική –οικονοµική προσφορά του
αναδόχου (Παραρτήµατα «Β» και «Γ» της παρούσας αντίστοιχα).
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
Ο Αγοραστής, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, είναι εξουσιοδοτηµένος
να υποβάλλει Παραγγελίες (εντύπως ή προφορικώς) υπό τους όρους αυτής της
σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ∆ιακήρυξη (παράγραφο 4.3.) και στο άρθρο 9
της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 96
ΑΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
1.

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται για έως …………….. 2019.
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2.
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής χωρίς αύξηση του
συµβατικού τιµήµατος, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου104. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος105 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Η τιµή πώλησης των προϊόντων καθορίζεται ως ακολούθως :
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΕΠΙ ΤΗΣ
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ
"∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
…………%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Μετά τη σύναψη της σύµβασης και κατ’ επέκταση την υποχρέωση εξυπηρέτησης
των δικαιούχων, θα υποβάλλεται παραγγελία (έντυπο παραγγελίας όπως Παράρτηµα «∆»
της παρούσας) µε τις διαδικασίες ανά εµπλεκόµενο µέρος, όπως αναλύονται στο άρθρο 9
της παρούσας. Η παραγγελία δύναται να δοθεί και προφορικώς.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αιτείται την προµήθεια των ειδών στον
ανάδοχο του άρθρου 2 της παρούσας και ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει τα είδη
σύµφωνα µε τους όρους (Τεχνικές Προδιαγραφές) των Παρατηµάτων «Α» και «Ε» της
∆ηµοσίευσης «……..»/2019/ΛΣ/98 Α∆ΤΕ» µε βάση την οικονοµική προσφορά του
αναδόχου.
2.
Περιγραφή Συντονιστικών Υποχρεώσεων Εµπλεκόµενων πλην αναδόχου που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 16 της παρούσας
α.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (98 Α∆ΤΕ)
(1)

Γενικά

(α)
∆ιενέργεια διαδικασιών σύµφωνα µε το υφιστάµενο
νοµικό πλαίσιο και τους όρους της διακήρυξης.
104

105

Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν
παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016

Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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(β)
Συγκρότηση των αρµόδιων επιτροπών διενέργειας /
αξιολόγησης και παραλαβής των προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/16
και συναφών εν ισχύ διατάξεων.
(γ)
Σύναψη
σύµφβασης προµήθειας των προϊόντων.
(2)

και

παρακολούθηση

υλοποίησης

της

Επιτροπή Παραλαβής

(α)
Ενεργεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους όρους της
∆ιακήρυξης και στο Ν.4412/16, ενώ ιδιαίτερα επισηµαίνονται για καλύτερο συντονισµό οι
παρακάτω υποχρεώσεις:
1/
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός (µακροσκοπικός) έλεγχος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους όρους και
συντάσσεται αντίστοιχο πρωτόκολλο - πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής (ή απόρριψης).
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης και
2/
σε ακριβής χρόνους, που θα κρίνει η Επιτροπή δύναται να ληφθούν, κατά τη διαδικασία
παράδοσης των προϊόντων, δείγµατα [σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης και του
άρθρου 214 του Ν. 4412/2016] και τα οποία θα προσκοµίζονται στο Χηµείο Στρατού ή στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους, προς υποβολή τους σε χηµική ανάλυση.
Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται το σχετικό
πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας, όπως υπόδειγµα ΦΕΚ 764
Β΄(ΥΑ 2489/95).
Η προαναφερθείσα διαδικασία δειγµατοληψίας
3/
είναι ανεξάρτητη από την εν γένει παραλαβή των συµβατικών και δύναται να επαναληφθεί.
(β)

Λοιπά σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης.

(3) Ο αγοραστής (φορέας διενέργειας συµβάσεων) (υπεύθυνος
προµήθειας) διατηρεί, το δικαίωµα σε συνεργασία µε τον ανάδοχο να τροποποιεί,
αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των παραγγελθέντων
ειδών, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, µέχρι την 12:00 της
προηγούµενης ηµέρας από την παράδοση δίνοντας την τελική παραγγελία.
β.
Τοπικό
(ΤΟΣΚΕ∆/ 98 Α∆ΤΕ)

Συντονιστικό

Κέντρο

∆ιαχείρισης

Προσφυγικού

(1)
Καθορίζεται ένας «υπεύθυνος προµήθειας» ο οποίος αποτελεί
και το «σηµείο επαφής» µεταξύ των εµπλεκοµένων στη παρούσα σύµβαση και επιπλέον:
(α)
Προβαίνει σε αρχική κατ’ εκτίµηση παραγγελία των
προϊόντων για κάλυψη των αναγκών του επόµενου χρονικού διαστήµατος, εγγράφως µε
φαξ ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέχρι την 12:00, αποστέλλοντας το έντυπο του
Παραρτήµατος «∆» της παρούσας στον Πάροχο Υπηρεσιών (Αντισυµβαλλόµενο) µε
ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Σχηµατισµό (Συµβαλλόµενο) και την Επιτροπή Παραλαβής.
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Η παραγγελία δύναται εναλλακτικά να δοθεί και προφορικώς στον εκπρόσωπο της
προµηθεύτριας εταιρείας.
(β)
Επιβεβαιώνει ή τροποποιεί, αυξοµειώνοντας ανάλογα µε
τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των προϊόντων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση
του αναδόχου, µέχρι την 18:00 της προηγούµενης ηµέρας από την παράδοση δίνοντας
τελική παραγγελία (εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση µε την αρχική
παραγγελία).
(2)

Λοιπά σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Όπως καθορίζονται όπως
Παραρτήµατος «Α» της παρούσας.

καθορίζονται

στην

παράγραφο

5.2

του

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ
1. Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα
«Α» της παρούσας.
2. Τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, συντάσσονται από την
αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προµήθειας που έχει συγκροτηθεί µε
µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση αποκλίσεων από τα καθοριζόµενα στη
σύµβαση, αυτά υποβάλλονται για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή, µετά σχετικών
εισηγήσεων.
3. Η επιτροπή δια του προέδρου της δύναται να αλληλογραφεί σε έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή απευθείας µε τον ανάδοχο για θέµατα που σχετίζονται µε τις
διαδικασίες της προµήθειας.
4. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης των διαδικασιών
προµήθειας των προϊόντων, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Προµήθειας διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες
απαιτήσεις, ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο (µέσω του ΛΣ/98 Α∆ΤΕ), ο οποίος
υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµήθειας και στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τεσσάρων
(4) εργασίµων ηµερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. Οι διορθωτικές
ενέργειες, εντός του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος συσχετίζονται αποκλειστικά
µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό υλοποίησης της προµήθειας των προϊόντων.
5.

Λοιπά, όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Όπως καθορίζονται στην παράγραφο 5.1 του Παρατήµατος «Α» της

παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
1.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση
να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά, που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του
κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει δηλωθεί µε την υποβολή του
φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του από την αναθέτουσα
Αρχή.
2.
Οι Ανάδοχοι θα βεβαιώνουν (µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) ότι εξακολουθούν να τηρούν
τα κριτήρια επιλογής της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1.
Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κος
………………………………….του …………….. (Α∆Τ : ………….., ηµεροµηνία έκδοσης:
……………………., AΤ: …………………), ως εκπρόσωπος - διαχειριστής της εταιρείας
«……………………………………….» (………………………….., τηλ – fax: ………………..,
e- mail: …………………………, ΤΚ …………….), κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………/………20.. εγγυητική επιστολή (ή παρακαταθήκη) , διάρκειας αορίστου χρόνου (ή χρονικής
ισχύος έως και ……………), ποσού ……………….. ευρώ (………………… €), το οποίο
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας που κατακυρώθηκε σε αυτόν χωρίς
ΦΠΑ.
2.
Η ανωτέρω εγγύηση θα αποδεσµευθεί µε την ολοκλήρωση της σύµβασης και
επιστρέφεται στην Ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
προϊόντων της σύµβασης, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
3.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα συναφώς αναφερόµενα στο Παράρτηµα «Α» της
παρούσας και τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1.

∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί:
α.

Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

β.
Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία παράδοσης
των προϊόντων µέσα στο συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον
ανάδοχο.
2.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών
του καταστήµατος του αναδόχου.
β.
Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο κατάστηµα του
αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών τους.
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γ.

Πληµµύρα.

δ.

Σεισµός.

ε.

Πόλεµος / Τροµοκρατική ενέργεια.

στ.
∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης.
ζ.

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).

η.

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).

3.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη
σύµβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής
4.
δραστηριότητας του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των
συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.
Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, η Ανάδοχος εταιρεία
«…………………………………………..» τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στην κείµενη νοµοθεσία106. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων
και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρµοδιότητάς τους.
2.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την προµήθεια. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός
προς αποκατάστασή της.
3.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του
προσωπικού, καθώς επίσης και των προµηθευτών του, που θα διαθέτουν την
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις
απαιτήσεις της προµήθειας, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα
συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της
Αναθέτουσας ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτόν προσώπων.

106

Ν.4412/16, Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α '
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4.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει
πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το
συµφέρον της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
5.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή
βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που διανέµει – πουλά τα
προϊόντα, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας
βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της
προµήθειας από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού του.
6.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης,
έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα διενέργειας της
εκτελεστικής σύβασης για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την
παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της
Σύµβασης, µη απαλλασσόµενου των κυρώσεων που προβλέπεται από την παρούσα και
την κείµενη νοµοθεσία.
7.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από
τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προµήθειας. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Από την εκτέλεση της
προµήθειας της σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν δηµιουργείται µεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται µε την προµήθεια.
8.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα
έναντι της Αναθέτουσα Αρχή (φορέα διενέργειας της εκτελεστικής σύβασης) για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν
υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προµήθειας.
9.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας, τότε εάν οι συµβατικοί
όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,
η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά
της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα
εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει
σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να
εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε
προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή.
10.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη παρούσα υποχρεώσεις
βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
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εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της παρούσας
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη παρούσα. Επίσης σε
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των
µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της προµήθειας εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να
συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της
παρούσας. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από
µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα
λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ ∆ηµοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης.
11.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης και
εκτέλεσης της σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από
τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05 (Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»).
12. Ο ανάδοχος δεσµεύεται για την πλήρη και απόλυτη εφαρµογή και υλοποίηση
των όρων της ∆ιακήρυξης υπ. αριθ. «……»/2019/ΛΣ/98 Α∆ΤΕ.
ΑΡΘΡΟ 17
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.3 του Παραρτήµατος «Α» της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 18
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και
1.
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/ τµηµάτων της σύµβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση
της εκτέλεσης της σύµβασης τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση
της ΑΑ.
2.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.107. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των
τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

107

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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3.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στη διακήρυξη, εφόσον το(α) τµήµα(τα)
της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους
ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.
Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 του Ν.
4412/2016 η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού κατά την ανάθεση της σύµβασης µε το ΤΕΥ∆. Όταν οι υπεργολάβοι
παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης ,κατά την υπογραφή της, προσκοµίζουν
τα αποδεικτικά µέσα της ∆ιακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του.
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε
συνεργαζόµενους προµηθευτές – παρόχους, που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά του
θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενηµερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών.
2.
Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου µε νέο προµηθευτή / πάροχο, ο
πρώτος θα πρέπει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή ένα (1) µήνα πριν την έναρξη της
προµήθειας αγαθών από το νέο προµηθευτή.
Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόµενου προµηθευτή / παρόχου, θα
3.
πρέπει να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η προµήθεια των καυσίµων
ΑΡΘΡΟ 20
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1
Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση
τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
2.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη
3.
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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ΑΡΘΡΟ 21
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Απαγορεύεται η εκχώρηση των συµβατικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων από
τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώµατος είσπραξης συµβατικού τιµήµατος, το οποίο
µπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισµένο Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα µετά από
τεκµηριωµένο βάσει συµφωνητικού αίτηµα του προµηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή
και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωµοδοτήσεως του αρµοδίου συλλογικού
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
1.
Ο Ανάδοχος συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη
διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως της προµήθειας
που θα αναλάβει.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του
αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες
από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των
συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες
σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε
άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
εκτελεστικής σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα
πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την
εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
3.
Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αρχή (µη
κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της.
ΑΡΘΡΟ 23
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.5 του Παρατήµατος «Α» της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύµβαση ή θα
1.
σχετίζεται µ' αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρµόδια ελληνικά ∆ικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό.
2.
Ειδικότερα και όσον αφορά στην διαδικασία παραλαβής των καυσίµων, οι
διαφορές επιλύονται σύµφωνα µε τα κατ’ αναλογία καθοριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία
και τους όρους της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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1.
Ο Πάροχος, η Κεντρική Αρχή Προµηθειών και η Αναθέτουσα Αρχή, µπορούν
να οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέµατος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύµβασης.
2.
Ο Πάροχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικό σηµείο συνδέσµου (Point of
Contact – PoC) τον κο …………………. του ……………. (Α∆Τ : …………, ηµεροµηνία
έκδοσης: …………………, AΤ: ………………..) µε διεύθυνση ………………….., τηλ – fax:
……………………………, e- mail:…………………………, ΤΚ …………………….., ως
υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθµισης όλων των θεµάτων της παρούσας σύµβασης.
3.
Η σύµβαση έχει συνταχθεί σε 2 πρωτότυπα. Από ένα προορίζονται για την
Αναθέτουσα Αρχή και τον Πάροχο.
ΑΡΘΡΟ 26
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α.
Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της
παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης.
β.
Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε
µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 του Παρατήµατος «Α»
της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης.
γ.
Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ,
η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2.
Είναι δυνατή η µονοµερής λύση της σύµβασης σε περίπτωση που δεν
υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάµενης κατάστασης µη δυνάµενης να
προβλεφθεί από την ΑΑ και µε την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών ειδοποιήθηκε
τουλάχιστον εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία παύσης.
3.
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας σύµφωνα µε τα άρθρα 10
και 16 της παρούσας και της πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 27
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

2.
Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς, λαµβάνονται υπ’ όψιν η ∆ιακήρυξη, η
Κατακύρωση, εφαρµοζόµενων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού
Κώδικα κατά την αριθµητική σειρά εµφάνισής των άρθρων - Παραρτηµάτων από τα οποία
αποτελούνται.
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3.
Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε,
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους
συµβαλλοµένους σε 2 αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η αναθέτουσα Αρχή και
από ένα (1) ο Ανάδοχος.
4.
Οι όροι της Πρόσκλησης καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτούς και η Τεχνική – Οικονοµική Προσφορά µε την οποία κατακυρώθηκε η παροχή
υπηρεσιών στον συγκεκριµένο ανάδοχο, που επισυνάπτονται στη παρούσα σύµβαση
αποτελούν αναπόσπαστα και τµήµατα αυτής.
5.
Θέµατα τα οποία εκ παραδροµής δεν ρυθµίζονται στο παρόν κείµενο και
τυχόν παραποµπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προβλέψεων των
υφιστάµενων θεσµικών κειµένων.
6.
Αντίγραφο της παρούσας σύµβασης τηρούνται από τα εµπλεκόµενα µέρη /
συµβαλλόµενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
υπ΄ αρίθµ. «….»/2019 µε Α∆Α ……………..
και Α∆ΑΜ:
«Α» Πρόσκληση
………………………. (∆εν κρίνεται αναγκαία η ενσωµάτωση στη παρούσα Σύµβαση)
«Β» Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
«Γ» Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου
«∆» Έντυπο Παραγγελίας Προϊόντων (Υπόδειγµα)
«Ε» Γενικά και Ειδικά Χαρακτηριστικά Πετρελαίου Κίνησης
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9 8 Α ΝΩΤ ΕΡ Α ∆Ι Ο ΙΚ ΗΣ Η
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
…………… 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΡΙ∆ΩΝ
(Υπόδειγµα)
1.
Ο
κάτωθι
υπογεγραµµένος
……………………………………………….
ορισθείς µε το …………………………………. (έγγραφο) ως υπεύθυνος του
…………………., προβαίνει µε το παρόν, σε τοποθέτηση παραγγελίας προϊόντων για την
κάλυψη των αναγκών προµήθειας καυσίµων κίνησης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της
υπ. αριθ. ….. / … σύµβασης και τα αναλυτικά στοιχεία όπως αναγράφονται στον Πίνακα
που ακολουθεί:
Α/Α
1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΕ ΛΙΤΡΑ)

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

2.
Το παρόν έντυπο
τηλεοµοιοτυπία) όπως παρακάτω:

υποβάλλεται

…………………

(ηλεκτρονικά

α.
Στον υπεύθυνο του παρόχου υπηρεσιών ………….
υπαλλήλου), στην διεύθυνση ……………. ή στο ΦΑΞ: …………….. για ενέργεια.

ή

µε

(όνοµα

β.
Στο
………. (Υπηρεσία Σχηµατισµού) και στον πρόεδρο της
επιτροπής παραλαβής …………….. (Βαθµός - όνοµα) για ενηµέρωση.
3.

Στοιχεία αποστολέα: ………………………………………………………
Τόπος ….. Ηµεροµηνία … και ώρα …..
Υπογραφή
…………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII –Γενικά και Ειδικά Χαρακτηριστικά Πετρελαίου Κίνησης
9 8 Α ΝΩΤ ΕΡ Α ∆Ι Ο ΙΚ ΗΣ Η
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
…… …………. 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
(Υπόδειγµα)
1.
Το υπό προµήθεια πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να είναι ποιότητας όµοιας
µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης θα πρέπει να είναι απαλλαγµένο
από νερό και θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆Α). Επισηµαίνεται ότι
η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει δείγµα από τα καύσιµα στο Χηµείο
Στρταού ή στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα και οι
απαιτούµενες προδιαγραφές.
2.
Οι τεχνικές προδιαγραφές για το πετρέλαιο κίνησης καθορίζονται
µονοσήµαντα από την ελληνική νοµοθεσία στα παρακάτω αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και
Αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου.(Α.Χ.Σ):
α.
Απόφαση ΑΧΣ 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
92/2009 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο» της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 «Καύσιµα
αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και µέθοδοι ∆οκιµών», (ΦΕΚ
1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 «Προσαρµογή στην
τεχνική πρόοδο» της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας
προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 67/Β/2010).
β.
Απόφαση ΑΧΣ 316/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ (ΦΕΚ 501/Β/2012).
γ.
Απόφαση ΑΧΣ 54/2015 «∆ιαδικασίες δειγµατοληψίας, εξέτασης και
γνωµοδότησης περί της κανονικότητας ή µη δειγµάτων υγρών καυσίµων» (φεκ
462/Β/2016).
δ.
Απόφαση ΑΧΣ 76/2016 «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL)
που χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών» (ΦΕΚ
4217/Β/2016 και 241/Β/2017).
ε.
Απόφαση ΑΧΣ 77/2016 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στον τοµέα της
ποιότητας καυσίµων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ µε σκοπό τη µεταφορά στο εθνικό
δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την τροποποίηση των
άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ,
εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής» (ΦΕΚ 4217/Β/2016).
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στ.
Απόφαση ΑΧΣ 128/2016 «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας
προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Μαΐου 2016 «σχετικά µε τη µείωση της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων
σε θείο» (ΦΕΚ 3958/Β/2016).
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατοµµύρια ευρώ.

iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

vi

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι
οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”

vii

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

ix

Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).

xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.

xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)
“Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xx

Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που
λήφθηκαν.

xxi

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxii

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος,
όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις
κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

xxxi

Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα
κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα
αυτό.

xxxiii

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
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xxxiv

Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xxxv

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση
του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.

xxxvi

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο
πάροχος υπηρεσιών.

xxxvii

Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

xxxviii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxix

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα
στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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