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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ :

Αθήνα, 25.11.15
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16
Ταχ. Κωδ.: 102 41
Πληροφορίες: Β. Βασιλακοπούλου
Τηλέφωνο: 210 5213645
Fax: 210 5222456

Αρ.Φακ. ΦΓ 3ΕΕ/15
Αρ. Πρωτ.: Λ30/Γ/4/4178

ΘΕΜΑ : Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός επαναληπτικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
με κριτήριο κατακύρωσης τη Χ.Τ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των
Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του
ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των
ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ για το έτος 2016 για όλη την Επικράτεια (πλην του νομού
Αττικής), ποσού 672.781,80 € πλέον ΦΠΑ.
(Περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’)
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Ημερομηνία
δημοσίευσης
εφημερίδα των Ε.Κ.:
ημερήσιο τύπο:
25-11-15

στον

27-28/11/15

Ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:
27/11/15

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Τόπος διαγωνισμού
Διαδικτυακή

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

διαγωνισμού

διαγωνισμού

διαγωνισμού

Πέμπτη

15.00 μ.μ.

πύλη

www.promitheus.gov.gr 7/01/16
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια
από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Χημ. Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γραφείο
Προμηθειών (κ. Βασιλακοπούλου Β.,) οδός Αγ. Κων/νου 16 Αθήνα και στα τηλέφωνα
210-5213645- 210-5213634 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η

αποσφράγιση

των

προσφορών

γίνεται

όπως

περιγράφεται

στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 861/79, άρθρο 5, περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και του Διοικητή
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισμός προμηθειών του
Δημοσίου».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 266/89 «Οργανισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ
194Α).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4012/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
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6. Τη με αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Αύξηση ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83§1 του
Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
8. Tις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων

Συμβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Δημοσίων

Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’)
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 για τη ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
10. Την με αριθ. Π1/678/26-3-2013 «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)» εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών και Δικτύων.
11. Τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις», ΜΕΡΟΣ Β΄ «Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών»
12. Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17.08.10) «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη», αρθ.21, σύμφωνα με τις οποίες πριν από κάθε ενέργεια για την
εκτέλεση οποιαδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου
διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου με την οποία δεσμεύεται η
αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).
13. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του
Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α)
14. Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014)»ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»
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15. Τις διατάξεις του αρθ. 13, παρ. 6 του Ν. 2503/97, (ΦΕΚ 107/20-05-97), σύμφωνα με
τις οποίες για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών διενεργούνται από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) σχετικά με την ίδρυση
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και
λογιστική αυτοτέλεια.
17. Την υπ.αριθμ

Φ10021/7131/374 (ΦΕΚ 530/3-4-2015) Απόφαση « Κανονισμός

Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). »
18. Τις διατάξεις της παραγρ. 6 Δ του άρθρου 55 του Ν. 4310/8-12-14, σύμφωνα με τις
οποίες «Παρέχεται η δυνατότητα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά παρέκκλιση των διατάξεων
των νόμων 2503/1997 και 3852/2010, να διενεργεί διαγωνισμούς για την κάλυψη των
αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων του στο σύνολο της Επικράτειας (εντός
και εκτός Αττικής), είτε συστεγάζονται αμιγώς υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε
συστεγάζονται με άλλους φορείς».
19. Τις διατάξεις της παραγρ. 6 Α-Β του άρθρου 55 του Ν. 4310/8-12-14, σύμφωνα με τις
οποίες «Από 1.1.2015 στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ μεταφέρονται και
εγγράφονται με ισόποση εγγραφή εισόδου στον ΚΑΕ 5119 «Απολήψεις για δαπάνες
που έγιναν» κοινές λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, του
ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ, που συστεγάζονται σε μισθωμένα ή μη ακίνητα,
κατά το μέρος που αναλογούν στους συστεγαζόμενους φορείς πλην του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την περίπτωση Β΄ του παρόντος άρθρου. Β. Ως
κοινόχρηστες λειτουργικές δαπάνες νοούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες μισθωμάτων,
λογαριασμών φωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνικών τελών, συντήρησης
κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι συστεγαζόμενοι φορείς συμμετέχουν στις
δαπάνες αναλογικά, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών, ο
οποίος έχει καταρτιστεί, επικαιροποιούμενος όταν απαιτείται από τη Διεύθυνση
Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ»
20. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/96
(ΦΕΚ Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
21. Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
22. Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3335/2005(ΦΕΚ Α’ 95/20-4-2005)
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23. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση
του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
24. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) περί συμπλήρωσης του Π.Δ. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄,
Άρθρο 9) & τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10).
25. Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α΄/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων …
και άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β).
26. Το Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για την εργασιακή
ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
27. Το ΠΔ 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων
συμβάσεων, έργων, προμηθειών & υπηρεσιών όπως κοινοποιήθηκε με την οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
28. To N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές
ρυθμίσεις».
2. Τις αποφάσεις:
1. Την με αριθ. πρωτ. 1569/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής ( η οποία επισυνάπτεται) με την οποία χορηγείται εξουσιοδότηση σε όλα τα
Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των
ιδρυμάτων τους αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να προβούν στις
κατά νόμο διαδικασίες για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για το 2015.
2. Την με αριθ. πρωτ. Λ36/Γ/3/1280/2.04.15 Απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση και επανάληψη του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού πιθανής δαπάνης 244.884,69 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑΕΤΑΜ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με Υπηρεσίες του
ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ για το έτος 2015, και οι οποίες ανήκουν στη χωρική
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, με επανέλεγχο των προδιαγραφών σύμφωνα με το
άρθρο 21, παρ. δ του Π.Δ. 118/07, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι ανάγκες του
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ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να αναπροσαρμοστεί το περιεχόμενο των όρων της διακήρυξης ώστε να
εναρμονιστεί με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις ή κανονιστικές διατάξεις και να
διασφαλιστεί το Δημόσιο Συμφέρον καθώς και οι αρχές της ίσης μεταχείρισης.
3. Την με αριθμό 108/17/25-06-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑΕΤΑΜ, με την οποία αποφασίστηκε : Α) η τροποποίηση της υπ. αριθμ. 168/συν.38/1812-14 Απόφασης ΔΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς το χρονικό διάστημα και την συνολική
δαπάνη, και την έγκριση πίστωσης ποσού 104.018,60€ πλέον ΦΠΑ (αντί της αρχικής
δαπάνης ποσού 244.884,69€ πλέον ΦΠΑ) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5 «Πετρέλαιο Θέρμανσης») για την κάλυψη των
αναγκών των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & του ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες
του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ, που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της
Περιφέρειας Αττικής μόνο για το χρονικό διάστημα 15/10/15 έως 31/12/15 (και όχι για
όλο το έτος 2015), δεδομένου ότι μετά την επικαιροποίηση των αναγκών, μεταβλήθηκε
το χρονικό διάστημα και η απαιτούμενη δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών των
ανωτέρω σε πετρέλαιο θέρμανσης.
Η ανωτέρω δαπάνη κατανέμεται ως ακολούθως :
- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 81.326,00 λίτρα = 63.271,63€ πλέον ΦΠΑ
- ΠΕΔΥ

: 46.524,00 λίτρα = 36.195,67€ πλέον ΦΠΑ

- ΕΟΠΥΥ

: 2.940,00 λίτρα = 2.287,32€ πλέον ΦΠΑ

- ΚΕΑΟ

: 2.910,00 λίτρα =

2.263,98€ πλέον ΦΠΑ

Β) η έγκριση πίστωσης ποσού 942.281,00 € πλέον ΦΠΑ για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5 «Πετρέλαιο Θέρμανσης») όλων
των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και του ΚΕΑΟ

που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του

ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ για όλη την Επικράτεια για το χρονικό διάστημα
1/1/2016 έως 31/12/2016 .
Η ανωτέρω δαπάνη κατανέμεται ως ακολούθως :
- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 638.856,00 λίτρα = 501.075,50€ πλέον ΦΠΑ
- ΠΕΔΥ

: 532.226,00 λίτρα = 416.466,04€ πλέον ΦΠΑ

- ΕΟΠΥΥ

: 11.580,00 λίτρα =

- ΚΕΑΟ

: 17.730,00 λίτρα

- ΟΑΕΕ

: 2.308,00 λίτρα

9.022,89€ πλέον ΦΠΑ

= 13.775,94€ πλέον ΦΠΑ
= 1.940,63€ πλέον ΦΠΑ
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4. Την υπ.αριθ. ΑΑΥ Μ19/12-01-15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης
πίστωσης η οποία μειώθηκε με την υπ.αριθμ

ΑΑΑΥ Μ96/11-06-15 Ανακλητική

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού 77.824,10€ (174.934,3397.110,22) με ΦΠΑ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
ΚΑΕ 21611Α του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ έτους 2015.
5. Την υπ.αριθ. ΑΑΥ Μ5/15-01-15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης
πίστωσης η οποία μειώθηκε με την υπ.αριθμ

ΑΑΑΥ Μ14/11-06-15 Ανακλητική

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.784,70€ (5.237,612.452,92) με ΦΠΑ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
ΚΑΕ 21611Κ του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΕΑΟ έτους 2015.
6. Την υπ.αριθ. ΑΑΥ Μ29/15-01-15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης
πίστωσης η οποία μειώθηκε με την υπ.αριθμ ΑΑΑΥ Μ97/11-06-15 Ανακλητική
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού 44.520,67€ (114.393,4169.872,73) με ΦΠΑ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
ΚΑΕ 21611Δ του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ έτους 2015.
7. Την υπ.αριθ. ΑΑΥ Μ28/15-01-15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης
πίστωσης η οποία μειώθηκε με την υπ.αριθμ. ΑΑΑΥ Μ98/11-06-15 Ανακλητική
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.813,40€ (6.642,823.829,42) με ΦΠΑ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
ΚΑΕ 21611Ε του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ έτους 2015.
8. Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
9. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση

για το Εθνικό

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)»
10. Την με αριθ. Φ.10021/33334/1399/30-07-15 Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι του
ποσού 942.281,00 € πλέον του ΦΠΑ για το έτος 2016 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ
00.10.1611 του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διενέργεια του εν λόγω
διαγωνισμού.
11. Την με αριθ. Πρωτ. Λ36/Γ/20/4176/24-11-15 Απόφαση του Υποδιοικητή του ΙΚΑΕΤΑΜ σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση και επανάληψη της
διαγωνιστικής διαδικασίας του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη Χ.Τ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ
-7-
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που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ
και του ΟΑΕΕ για το έτος 2016 για όλη την Επικράτεια πλην του νομού Αττικής, λόγω
μη υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 21/10/15.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ
καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και
θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ για το
έτος 2016 για όλη την Επικράτεια πλην του νομού Αττικής, συνολικής πιθανής δαπάνης
672.781,80 € πλέον ΦΠΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα Δ της παρούσας
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
τιμή και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης της
(νομού)

περιοχής

που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο παρατηρητήριο τιμών του

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Διευκρινίζεται ότι το
ποσοστό έκπτωσης δύναται να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα
με το άρθρο 63 του Ν.4257/2014. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά είτε για ένα νομό είτε για περισσότερους.
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από
προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία

της δημοσίευσης

περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) συνεταιρισμοί,
δ) κοινοπραξίες εταιριών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή,
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ΄ όσον η λήψη
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ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για

την

συμμετοχή

στο

διαγωνισμό

οι

ενδιαφερόμενοι

οικονομικοί

φορείς

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής :
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη
από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ.
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
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εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.
 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το
αίτημα

εγγραφής

ενεργοποίησης

εγκριθεί,

ο

υποψήφιος

χρήστης

λαμβάνει

σύνδεσμο

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην

ενεργοποίηση του λογαριασμού του
 Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ.
118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν
ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της
ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
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χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών
δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
 Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το
Δημόσιο. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑστην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

www.ika.gr

και

στη

διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί για ανάρτηση στις ιστοσελίδες των : α) του
Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας (www.seepe.gr) β) της
Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας (www.obe.gr) και γ) Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (www.popek.gr) .
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ.ΒΟΥΤΣΙΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κωδικός είδους CPV

09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

Αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ

Κ.Α.Ε. 21611Α(για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

ΒΑΡΥΝΕΙ

Κ.Α.Ε. 21611Ε (για ΕΟΠΥΥ)
Κ.Α.Ε. 21611Δ (για ΔΥΠΕ)
Κ.Α.Ε. 21611Κ (για το ΚΕΑΟ)
Κ.Α.Ε. 21611Ο (για το ΟΑΕΕ)

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παραγγελθείσα ποσότητα στο κάθε κτίριο το
αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (σε
εργάσιμες για το δημόσιο ημέρες), ύστερα από
την παραγγελία της Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Η παραλαβή της παραγγελθείσας ποσότητας θα
διενεργείται σε ώρα που θα καθορίζεται από την
εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ –
ΚΕΑΟ μεταξύ 07:30 – 13:00.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ανάλογα με τις ανάγκες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
1.1. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
1.1.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
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1.1.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και
το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1.1.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo αρθ. 157

του

Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της
ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν
στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
1.1.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07,ήτοι :
ι)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος

1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.
2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166

της

28.6.1991, σελ. 77

Οδηγίας, η οποία
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τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
vi) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :
-

30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14

-

31 παρ. 4, 5 και 6

-

32 παρ. 4 και 5

- 35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ
A/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι

νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση

υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από
τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
1.1.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης,
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
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κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε

ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης

απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση

ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε

αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου

και

το

αντικείμενο

των

δραστηριοτήτων

που

ασκούν

(ρητά

κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή
ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά
συνεταιρισμούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την
επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και
το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το
ειδικό επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις
πληροφορίες αυτές.
ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα

ηλεκτρονική

υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του
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άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ
A/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
1.1.1.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του
Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με
αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
1.1.1.1.5. Απόδειξη

κατάθεσης

ή

αποστολής

δείγματος, εφόσον

απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.Δ. 118/07, η οποία
εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγμα και την οποία πρέπει να επισυνάψει
ο οικονομικός φορέας στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά».
1.1.1.1.6. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση
που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής
του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).
1.1.1.1.7. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή
αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση
Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να

προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο

Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού

προσώπου.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
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Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
1.1.1.2. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
Η Τεχνική Προσφορά. συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές

φόρμες

του

συστήματος,

ο

προσφέρων

επισυνάπτει

ψηφιακά

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
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1.1.1.2.1.

Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07 (εφόσον

ζητούνται από την διακήρυξη).
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των
υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π .χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά
ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά
έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία
να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς
τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης
μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.).
Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων
Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με
επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται
στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από
διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων
ικανοτήτων.
Τα

ανωτέρω

στοιχεία

και

δικαιολογητικά

της

τεχνικής

προσφοράς

του

προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
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προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι

τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού
οίκου.
1.1.1.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως
τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την
αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που
τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 1,01
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως
ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 10% για το Πετρέλαιο Θέρμανσης . Στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως
τιμή προσφοράς 1,01- (1,01 x 0,10) =0,909
Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Θέρμανσης τότε
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,01 +(1,01x 0,02)=1,030
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς
του παραρτήματος Ε΄, σε μορφή pdf.
1.1.1.4 Τιμές:
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί
της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης της περιοχής
(νομού)

που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο παρατηρητήριο τιμών του

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Διευκρινίζεται ότι το
ποσοστό έκπτωσης δύναται να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα
με το άρθρο 63 του Ν.4257/2014. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά είτε για ένα νομό είτε για περισσότερους.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το
ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

1.1.1.5 Τρόπος Πληρωμής
Με κάθε παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, θα εκδίδεται δελτίο αποστολής και
ακολούθως το τιμολόγιο ανά υποκατάστημα, σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική
προσφορά του αναδόχου και τη σύμβαση. Στο τιμολόγιο θα αναγράφεται η ποσότητα του
πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του Δελτίου πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού για τον συγκεκριμένο νομό, η προσφερόμενη έκπτωση σύμφωνα με την
προσφορά του αναδόχου και την υπογραφείσα σύμβαση, καθώς και η τελική αξία μετά
την έκπτωση. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στα
Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης
τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που αντιστοιχεί στο πετρέλαιο θέρμανσης για τον
συγκεκριμένο νομό όπου βρίσκεται η έδρα της Μονάδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,, κατά την
ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα
αυτού (πετρέλαιο θέρμανσης).
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την
ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών. Η κάθε πληρωμή θα είναι στο
100% της αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη
του σχετικού

πρωτοκόλλου

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή εκάστου

υποκαταστήματος. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση
εντάλματος από την οικονομική υπηρεσία του Υποκαταστήματος στο όνομα του
αναδόχου.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
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Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

1.1.1.6 Επισημαίνεται ότι:
•

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

•

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
•Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ¨ της παρούσης
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
•Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
•Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
•Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο
είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
•Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
•Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Δ΄. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν
να υποβάλλουν προσφορά είτε για ένα νομό είτε για περισσότερους.

1.1.1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω
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των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι

ηλεκτρονικοί

(υπο)φάκελοι

των

οικονομικών

προσφορών

αποσφραγίζονται

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,
θα

έχουν

ηλεκτρονική

πρόσβαση

στο

περιεχόμενο

των

προσφορών

που

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

1.1.1.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων
των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών .
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
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της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες –
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι
χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσμιών που τους ορίζονται.

1.1.1.9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται
στις παραγράφους 1.1.1.10
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό.

1.1.1.10

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα
οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :
1.1.1.

Οι Έλληνες πολίτες :
1.1.1.1. Απόσπασμα

ποινικού

μητρώου

έκδοσης

του

τελευταίου

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1
έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
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- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166

της

28.6.1991, σελ. 77

Οδηγίας,

η οποία

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,

της

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf

τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές

αποφάσεις.
1.1.1.2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση

και, επίσης, ότι δεν

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
1.1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης,
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
1.1.1.4.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της
ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 1.1.1.2, 1.1.1.3 και 1.1.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται

το σχετικό

πιστοποιητικό.
1.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το

οποίο θα

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για

όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή
του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
1.1.2. Οι αλλοδαποί :
1.1.2.1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της

χώρας

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 1.1.1.1.
1.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την
παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν

σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε

πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
1.1.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση
της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
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1.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
1.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα
μητρώα

του

οικείου

Επιμελητηρίου

ή

σε

ισοδύναμες

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
1.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
1.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1.1 και 1.1.2
αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής

αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω

παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε.
και IKE τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
1.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής

αρχής,

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920,

όπως

εκάστοτε

ισχύει,

ή

άλλες

ανάλογες

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης,
ότι

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή

υπό άλλες

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
1.1.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν
έχουν

τεθεί

σε

διαδικασία

εξυγίανσης

του

αρ.99

του

Ν.3588/2007 (Α΄153)
1.1.4. Οι συνεταιρισμοί :
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1.1.4.1. Απόσπασμα

ποινικού

μητρώου

έκδοσης

του

τελευταίου

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος

του Διοικητικού του

Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της
παραγράφου 1.1.1.1.
1.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1.2, 1.1.1.3 και 1.1.1.4
της παραγράφου 1.1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς
συνεταιρισμούς και
1.1.2.4.

των περιπτώσεων

1.1.2.2, 1.1.2.3 και

της παραγράφου 1.1.2, εφόσον

πρόκειται για

αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης
1.1.3.2 της παραγράφου 1.1.3.
1.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός

λειτουργεί

νόμιμα.
1.1.5.

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή

πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω
υπεύθυνη

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα

δεν εκδίδονται τα

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την
φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε
περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο
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φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του
συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της
προθεσμίας των 20 ημερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 και από την
οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει
αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής
(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι

δηλώσεις

του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά
και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΦΑΚΕΛΟΥ

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
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Η

ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

3. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και
δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά
και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος,
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα
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δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα
αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ
118/07.
4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά

από τους οικονομικούς φορείς,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ.
173 /Α/30-10-10 ) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την
οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν.4055/12 (Α51)], μέσω του
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή
αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011
(ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου»
ΠΟΛ1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
5.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-

Η

Υπηρεσία

διατηρεί

το

δικαίωμα

κατακύρωσης για ολόκληρη ή

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα
μέχρι

ποσοστού

προϋπολογισθείσας

30% , εφόσον
αξίας

μέχρι

πρόκειται

για

διαγωνισμό

100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.
-

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας
από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας
από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για
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διαγωνισμό προϋπολογισθείσας

αξίας

από

100.001 Ευρώ

και

άνω

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
-

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την
Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.

-

Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να
μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.

6.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
-

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
i. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη- μέλη
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139)

και έχουν

σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο

του

Ταμείου

Παρακαταθηκών

και

Δανείων

με

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην
Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
ii. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και των ενώσεών τους κ.λ.π.
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, κατά την κατάθεση της
προσφοράς.
iii. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το
συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη.
Επισημαίνεται ότι για ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες, η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας
iv. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το
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5% της συνολικής αξίας του είδους χωρίς Φ.Π.Α. .Επισημαίνεται ότι ο
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής
πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής
τους στην Τράπεζα.
v. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει
να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει
να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
vi. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα αρθ. 157 του Ν. 4281/14
(ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-2014) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της
ΥΑ Π1/2390/13.
.
-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού
με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται .
-

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από
τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) .

7. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
η οποία θα είναι πέντε (5%) τοις εκατό επί του καθαρού συμβατικού ποσού .
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Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη
συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή, καθώς και τις τυχόν
τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης
ή δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως,
εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου
θέρμανσης θα γίνεται από τριμελή επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα παράδοσης του
Πετρελαίου θέρμανσης. Αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών επιτροπών παραλαβής είναι
να ενημερώνουν σχετικά την Διεύθυνση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών όταν και αν
παρουσιαστούν προβλήματα και δυσκολίες ή καθυστερήσεις, εμπρόθεσμα, για τον έλεγχο
που ασκούν .
9. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007)
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ύστερα από γνωμοδότηση της του αρμοδίου
οργάνου
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε την
προμήθεια των ειδών μέσα στον συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια των ειδών δεν εκτελέσθηκαν ή
αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση.
β. Εκτέλεση της προμήθειας των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους
υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για
διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε
βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια των ειδών, κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4281/14. Ο αποκλεισμός, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η
οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.
δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν 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 προμηθευτή
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.
5. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας των ειδών σε βάρος εκπτώτου
προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης,
της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση,
κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που
τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό
10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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1. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να καθορίσει
εκπτώσεις επί της τιμής του είδους και πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή.
2. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να παραδώσει τα είδη ή
παραλείψει να παραδώσει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα
παραδώσει καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή
Παραλαβής και μη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε η
υπηρεσία μας μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο
εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές και την ποιότητα των ειδών
(π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης
Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ) οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά
τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς, καθώς
και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν
τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση της
Περιφέρειας Αττικής.
3. Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει η υπηρεσία μας να διαβιβάσει το δελτίο
παραγγελίας προς το συμβασιούχο προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό παράβασης,
το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, Δελτίο
Αποστολής και το Τιμολόγιο αγοράς.
4. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον
προμηθευτή, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, επιβάλει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις από το Ν.4281/14 και το ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ), άρθρα
32,33,34.
5. Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών
κυρώσεων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια .
6. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση της Περιφέρειας Αττικής
κατά του προμηθευτή , θα κρατούνται, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου,
απ’ τα ποσά που έχει να πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο
άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07.
Κριτήριο κατακύρωσης για τον ανωτέρω διαγωνισμό αποτελεί η χαμηλότερη τιμή και
συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της ισχύουσας
μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης της περιοχής (νομού) που
παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό
έκπτωσης δύναται να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το
άρθρο 63 του Ν.4257/2014. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
είτε για ένα νομό είτε για περισσότερους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA Δ΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες Συμβάσεις 09135100-5)

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο Προμήθειας
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης.
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Οι ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το Πετρέλαιο θέρμανσης
καθορίζονται από την υπ'αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄) Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και σύμφωνα πάντα με τις
εκάστοτε υπάρχουσες τροποποιήσεις, και τις ισχύουσες διατάξεις.
2.2. Ειδικά Χαρακτηριστικά
Το Πετρέλαιο Θέρμανσης για προμήθεια δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
χρήσης καθώς θα χρησιμοποιηθεί για κοινούς καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι Προμηθευτές πρέπει με την τεχνική προσφορά τους να δηλώσουν, αναλυτικά,
εγγράφως με νόμιμα πιστοποιητικά ή με υπεύθυνες δηλώσεις του N. 1599/86:

3.1. Τα διυλιστήρια παρασκευής του Πετρελαίου Θέρμανσης και τον τόπο που
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτών.
3.2. Την συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης του Πετρελαίου
Θέρμανσης, που θα χρησιμοποιήσει για τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας του
κατά την περίοδο της προμήθειας του Πετρελαίου Θέρμανσης, την επωνυμία και
τον τόπο που βρίσκονται. Εκτός αν αιτιολογήσει ότι δεν χρειάζεται δεξαμενές
αποθήκευσης Πετρελαίου.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων του υπό προμήθεια
Πετρελαίου Θέρμανσης διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:
4.1. Μακροσκοπικός Έλεγχος
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Ο έλεγχος αυτός γίνεται οπτικά από τις εκάστοτε Επιτροπές Παραλάβης και έχει
σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας των ιδιοτήτων του Πετρελαίου Θέρμανσης
που διαπιστώνονται οπτικά βάσει της ανωτέρω παραγράφου 2.1.
4.2. Χημικός Έλεγχος
Διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) εργαστηριακά. Ο χημικός
έλεγχος μπορεί να ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Άρθρο
27, παρ. 3 Π.Δ. 118/07).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει άδεια για εμπορία και διακίνηση
πετρελαίου θέρμανσης ενώ η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις και ο Προμηθευτής θα πρέπει να
τηρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (Ν. 3054/2002
και την Υ.Α.
Α2-718/2014, ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014). Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με
την κατάθεση στην τεχνική προσφορά των αντίστοιχων αντιγράφων τους.
2. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική–ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση
της παράδοσης του Πετρελαίου Θέρμανσης από τα βυτιοφόρα οχήματα στις
δεξαμενές των κτιρίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (από τις εκάστοτε τριμελείς επιτροπές
παραλαβής) και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του
έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την ποσότητα εκείνη μέχρι την
πλήρωση της δεξαμενής, ανεξάρτητα αν έχει γίνει παραγγελία για μεγαλύτερη
ποσότητα και είναι υποχρεωμένος να λάβει χρηματικό αντίτιμο μόνο για εκείνη
την ποσότητα που παραδόθηκε στη δεξαμενή του κτιρίου. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν
αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα έξοδα και τις δαπάνες ή μεταφορικά ή
οποιοδήποτε άλλο κόστος της εναπομείναντας ποσότητας που παρέμεινε στο
βυτιοφόρο ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην
αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή.
3. Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα γίνεται με
δαπάνες και μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στο κάθε κτίριο και
στην ποσότητα που παραγγέλνει το κάθε κτίριο. Είναι στην αποκλειστική
ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας
κατά την παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή ατυχημάτων. Η διακίνηση
και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό φαξ στο οποίο θα στέλνονται τα
αιτήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία για τις
ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου σε Πετρέλαιο θέρμανσης.
5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων
πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από τριμελή επιτροπή κατά την ημέρα και
ώρα παράδοσης του Πετρελαίου θέρμανσης. Αντικείμενο των εκάστοτε
τριμελών επιτροπών παραλαβής είναι να ενημερώνουν σχετικά την Δ/νση
Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών όταν και αν παρουσιαστούν προβλήματα
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και δυσκολίες ή καθυστερήσεις, εμπρόθεσμα, για τον έλεγχο που ασκούν και
αναλύεται παρακάτω :
5.1. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή:
5.1.1 Να παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κάθε κτίριο το αργότερο
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (σε εργάσιμες για το δημόσιο ημέρες),
ύστερα από την παραγγελία της Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η παραλαβή της
παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε ώρα που θα καθορίζεται από την
εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μεταξύ 07:30 – 13:00.
5.1.2 Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07.
5.2. Ποιοτικός έλεγχος:
Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνεται σε όλες τις παραλαβές Πετρελαίου
Θέρμανσης και όταν δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον
αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα
του προς προμήθεια είδους, τότε η εκάστοτε τριμελής επιτροπή παραλαβής
διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου του Πετρελαίου Θέρμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Χημείου του
Κράτους και την αποστολή των δειγμάτων στο Γ.Χ.Κ. για καθορισμό της χημικής
σύστασης. Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του Βυτιοφορέα.
5.3. Ποσοτικός έλεγχος:
Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει
πέρα από την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει
υπολογισθεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και
με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν και
μετά την παράδοση (η μέτρηση με τη βαθμολογημένη βέργα να
πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα λεπτών από την πλήρωση της
δεξαμενής). Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως
προβλέπεται από την Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014).
5.4. Σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου/πρωτοκόλλων παραλαβής ή απόρριψης
ανάλογα με τους ελέγχους (μόνο μακροσκοπικό ή μακροσκοπικό και χημικό)
όπως ορίζονται με τα Άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007.
6. Για τους προμηθευτές (των οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν κριθεί
αποδεκτές και προχωρήσουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης) κριτήριο
κατακύρωσης, αποτελεί η χαμηλότερη τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης
(09135100-5), και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό %, επί της ισχύουσας μέσης τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης
της περιοχής, στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού
(Άρθρο 63 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Ά 93/14-04-2014). Η έκπτωση θα ισχύει για όλη
την χρονική διάρκεια της σύμβασης καθώς και σε τυχόν παράτασή της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2016 (ΠΛΗΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α

ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΩΛΙΑΣ &
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
1

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΕΔΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ)

ΕΟΠΥΥ

ΚΕΑΟ

OAEE

Τιμή
Λιανική Λίτρου
ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Τιμή
ανά
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
Λίτρου
Νομό
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΣΜΟΣ 1/1/16ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΣΜΟΣ 1/1/16ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΜΟΣ 1/1/161/1/161/1/2015ανά νομό ( χωρις 1/1/16-31/12/16
31/12/16
1/1/16-31/12/16 31/12/2016 1/1/16-31/12/16
1/1/16-31/12/16
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
(με ΦΠΑ) ΦΠΑ
23%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΜΟΣ 1/1/16ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΙΣΜΟΣ 1/1/1631/12/2016
1/1/16-31/12/16 31/12/2016

0,986

0,802

16.000

12.832,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

16.000,00

12.832,00

0,947

0,77

2.000

1.540,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2.000,00

1.540,00

3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

0,969

0,788

21.500

16.942,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

21.500,00

16.942,00

4 ΑΡΤΗΣ

0,973

0,791

3.700

2.926,70

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3.700,00

2.926,70

5 ΑΧΑΪΑΣ

0,966

0,785

19.950

15.660,75

34.250

26.886,25

800

628,00

0

0,00

0

0,00

55.000,00

43.175,00

6 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

0,963

0,783

14.335

11.224,31

20.165

15.789,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

34.500,00

27.013,50

7 ΔΡΑΜΑΣ

0,951

0,773

3.920

3.030,16

9.800

7.575,40

280

216,44

0

0,00

0

0,00

14.000,00

10.822,00

8 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

0,98

0,845

2.040

1.723,80

3.460

2.923,70

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5.500,00

4.647,50

9 ΕΒΡΟΥ

0,967

0,786

20.540

16.144,44

21.840

17.166,24

420

330,12

0

0,00

0

0,00

42.800,00

33.640,80

10 ΕΥΒΟΙΑΣ

0,963

0,783

13.900

10.883,70

10.650

8.338,95

450

352,35

0

0,00

0

0,00

25.000,00

19.575,00

0,99

0,805

3.240

2.608,20

2.640

2.125,20

0

0,00

0

0,00

120

96,60

6.000,00

4.830,00

12 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

0,979

0,796

1.250

995,00

3.500

2.786,00

0

0,00

0

0,00

250

199,00

5.000,00

3.980,00

13 ΗΛΕΙΑΣ

0,952

0,774

6.500

5.031,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

6.500,00

5.031,00

14 ΗΜΑΘΙΑΣ

0,959

0,78

16.880

13.166,40

33.120

25.833,60

0

0,00

0

0,00

0

0,00

50.000,00

39.000,00

15 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

0,972

0,79

11.000

8.690,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

11.000,00

8.690,00

16 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

0,943

0,767

2.604

1.997,27

2.916

2.236,57

210

161,07

0

0,00

270

207,09

6.000,00

4.602,00

17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,954

0,776

49.500

38.412,00

34.000

26.384,00

0

0,00

9.000

6.984,00

0

0,00

92.500,00

71.780,00

18 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0,954

0,776

10.930

8.481,68

12.070

9.366,32

0

0,00

0

0,00

0

0,00

23.000,00

17.848,00

19 ΚΑΒΑΛΑΣ

0,951

0,773

3.800

2.937,40

15.200

11.749,60

1.000

773,00

0

0,00

0

0,00

20.000,00

15.460,00

20 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

0,945

0,768

1.525

1.171,20

975

748,80

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2.500,00

1.920,00

21 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

0,99

0,805

4.860

3.912,30

13.140

10.577,70

0

0,00

0

0,00

0

0,00

18.000,00

14.490,00

22 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1,028

0,836

4.500

3.762,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4.500,00

3.762,00

1,01

0,821

7.000

5.747,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

7.000,00

5.747,00

11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

23 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
24 ΚΙΛΚΙΣ

0,96

0,78

15.500

12.090,00

24.500

19.110,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

40.000,00

31.200,00

25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0,961

0,781

8.920

6.966,52

7.080

5.529,48

0

0,00

0

0,00

0

0,00

16.000,00

12.496,00

26 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1,032

0,89

7.520

6.692,80

5.360

4.770,40

0

0,00

0

0,00

1.120

996,80

14.000,00

12.460,00
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27 ΛΑΡΙΣΗΣ

0,967

0,786

12.000

9.432,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

12.000,00

9.432,00

1,01

0,821

3.500

2.873,50

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3.500,00

2.873,50

29 ΛΕΣΒΟΥ

1,059

0,913

2.100

1.917,30

400

365,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2.500,00

2.282,50

30 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

0,978

0,795

17.260

13.721,70

31.750

25.241,25

990

787,05

0

0,00

0

0,00

50.000,00

39.750,00

31 ΞΑΝΘΗΣ

0,941

0,765

16.000

12.240,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

16.000,00

12.240,00

32 ΠΕΛΛΗΣ

0,943

0,767

21.400

16.413,80

39.600

30.373,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

61.000,00

46.787,00

33 ΠΙΕΡΙΑΣ

0,948

0,771

16.000

12.336,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

16.000,00

12.336,00

34 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

0,967

0,786

1.800

1.414,80

6.660

5.234,76

540

424,44

0

0,00

0

0,00

9.000,00

7.074,00

35 ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1,028

0,836

2.000

1.672,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2.000,00

1.672,00

36 ΡΟΔΟΠΗΣ

0,954

0,776

11.500

8.924,00

13.000

10.088,00

500

388,00

0

0,00

0

0,00

25.000,00

19.400,00

37 ΣΕΡΡΩΝ

0,945

0,768

5.250

4.032,00

8.850

6.796,80

900

691,20

0

0,00

0

0,00

15.000,00

11.520,00

38 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

0,957

0,778

13.440

10.456,32

28.140

21.892,92

420

326,76

0

0,00

0

0,00

42.000,00

32.676,00

39 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

0,973

0,791

12.800

10.124,80

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

12.800,00

10.124,80

40 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

0,989

0,804

9.000

7.236,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

9.000,00

7.236,00

0,99

0,805

3.452

2.778,86

0

0,00

0

0,00

0

0,00

548

441,14

4.000,00

3.220,00

42 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

0,962

0,782

7.465

5.837,63

6.535

5.110,37

0

0,00

0

0,00

0

0,00

14.000,00

10.948,00

43 ΧΑΝΙΩΝ

0,988

0,803

7.500

6.022,50

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

7.500,00

6.022,50

44 ΧΙΟΥ

0,962

0,829

3.120

2.586,48

9.880

8.190,52

0

0,00

0

0,00

0

0,00

13.000,00

10.777,00

439.001

345.588,31

399.481

313.190,43

6.510

5.078,43

9.000

6.984,00

2.308

1.940,63

856.300,00

672.781,80

28 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

41 ΦΩΚΙΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2016 (ΠΛΗΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Ποσοστά κατανομής δαπανών σύμφωνα με το
>>>>>Της Δ/νσης τεχνικής & Στέγασης

Α/Α

ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΚΑχρ. ΔΥΠΕ ΝΟΜΟΣ
ΕΤΑΜ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η
ΕΚΤΙΜΩΜ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ ΕΝΗ
Λιανική Τιμή Τιμή Λίτρου
ΟΙΗΘΕΙΣΑ
ΚΑΤΑΝΑΛ
Λίτρου ανά
ανά Νομό
%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ ΩΣΗ
% ΙΚΑ
νομό (με
( χωρις ΦΠΑ
ΠΕΔΥ
Η 15/10/20141/1/2016ΦΠΑ)
23%)
31/12/2014
31/12/2016
(ΣΥΣΤΕΓΑ
ΖΟΜΕΝΕΣ
)

%
ΕΟΠΥΥ

%
ΚΕΑΟ

%
OAEE

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
1/1/1631/12/16
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΔΥ
(ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ)

ΕΟΠΥΥ

ΚΕΑΟ

OAEE

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛ
ΠΡΟΫΠΟΛ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΕ
ΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΙΣΜΟΣ 1/1/16ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ 1/1/20161/1/161/1/161/1/161/1/16Σ 1/1/16-31/12/2016
1/1/16-31/12/16 31/12/2016
1/1/16-31/12/16
31/12/2016
31/12/16
31/12/16
31/12/2016
31/12/2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΧ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΑΧ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΧ

ΑΙΤΩΛΙΑΣ &
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ &
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΧ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΧ

ΑΡΤΑΣ

ΑΧ

ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΧ
ΑΙΓΙΟΥ

ΜΧ

ΠΑΤΡΑΣ

ΜΧ

ΘΗΒΑΣ

ΜΧ

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΜΧ

ΔΡΑΜΑΣ

ΜΧ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΜΧ

ΚΩ

ΜΧ

6Η
6Η
6Η
5Η
5Η
4Η
2Η
2Η

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΜΧ
4Η
ΟΛΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΧ
4Η
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΜΧ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΜΧ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΑΧ

ΚΥΜΗΣ

ΑΧ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΜΧ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΧ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΧ

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΑΧ

ΠΥΡΓΟΥ

ΑΧ

5Η

ΜΧ

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΜΧ

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΜΧ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΧ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΧ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΧ

0,802

3.700,00

14.000,00

11.228,00

0,00

0,00

0,986

0,802

2.000,00

2.000,00

1.604,00

0,00

0,00

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

0,947

0,770

1.000,00

2.000,00

1.540,00

0,00

0,00

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

0,969

0,788

2.000,00

4.500,00

3.546,00

0,00

0,00

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

0,969

0,788

13.616,00

17.000,00

13.396,00

0,00

0,00

ΑΡΤΗΣ

0,973

0,791

2.000,00

3.700,00

2.926,70

0,00

0,00

4.400,00

3.454,00

15.200,00

11.932,00

400,00

314,00

9.400,00

7.379,00

10.200,00

8.007,00

400,00

314,00

6.150,00

4.827,75

8.850,00

6.947,25

0,00

2.635,00

2.063,21

5.865,00

4.592,30

0,00

11.700,00

9.161,10

14.300,00

11.196,90

0,00

3.920,00

3.030,16

9.800,00

7.575,40

1.080,00

912,60

420,00

354,90

0,00

960,00

811,20

3.040,00

2.568,80

0,00

5.040,00

3.961,44

15.540,00

12.214,44

11.700,00

9.196,20

6.300,00

4.951,80

0,00

3.800,00

2.986,80

0,00

0,00

2.250,00

1.761,75

1.761,75

0,00

2.000,00

1.566,00

0,00

0,00

3.500,00

2.740,50

6.150,00

4.815,45

8.400,00

6.577,20

3.240,00

2.608,20

2.640,00

2.125,20

0,00

120,00

96,60

1.250,00

995,00

3.500,00

2.786,00

0,00

250,00

199,00

0,00

0,00

0,00

270,00

207,09

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΒΡΟΥ

0,966
0,966
0,966
0,963
0,963
0,951
0,980
0,980
0,967

0,785
0,785
0,785
0,783
0,783

8.000,00
9.000,00
7.000,00
2.500,00
0,00

0,773
0,845
0,845
0,786

20.000,00
20.000,00
15.000,00
8.500,00
26.000,00
14.000,00

505,00
0,00
4.500,00

ΕΒΡΟΥ

0,967

0,786

8.043,00

ΕΒΡΟΥ

0,967

0,786

2.100,00

ΕΥΒΟΙΑΣ

0,963

0,783

0,00

ΕΥΒΟΙΑΣ

0,963

0,783

811,50

1.500,00
4.000,00
21.000,00
18.000,00

4.500,00

ΕΥΒΟΙΑΣ

0,963

0,783

2.000,00

5Η

ΕΥΒΟΙΑΣ

0,963

0,783

5.000,00

15.000,00

5Η

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

0,990

0,805

3.000,00

6.000,00

76%

2%

47%

51%

2%

41%

59%

31%

69%

45%

55%

28%

70%

72%

28%

24%

76%

24%

74%

65%

35%

50%

50%

2%

2%

41%

56%

3%

54%

44%

2%

25%

70%

5%

2.250,00

280,00

420,00

0,00

216,44

330,12

0,00
450,00

352,35

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

0,979

0,796

0,00

6Η

ΗΛΕΙΑΣ

0,952

0,774

1.500,00

3.500,00

2.709,00

ΗΛΕΙΑΣ

0,952

0,774

1.250,00

3.000,00

2.322,00

0,00

0,00

ΗΜΑΘΙΑΣ

0,959

0,780

2.700,00

8.000,00

6.240,00

0,00

0,00

3.480,00

2.714,40

8.520,00

6.645,60

0,00

5.400,00

4.212,00

24.600,00

19.188,00

0,00

5.000,00

3.950,00

0,00

0,00

6.000,00

4.740,00

0,00

0,00

2.604,00

1.997,27

6.000,00

4.656,00

3Η
3Η

6Η

ΗΜΑΘΙΑΣ

0,959

0,780

10.857,00

ΗΜΑΘΙΑΣ

0,959

0,780

4.000,00

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

0,972

0,790

3.000,00

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

0,972

0,790

2.000,00

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

0,943

0,767

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,954

0,776

5.000,00

22%

6Η

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΧ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΣΚΕ4691ΩΓ-8Ν7
0,986

12.000,00
30.000,00

6.000,00
2.500,00

29%

71%

18%

82%

43,40% 48,60%

3,50%

4,50%
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2.916,00

2.236,57
0,00

210,00

161,07
0,00

33

34

35
36
37
38
39

40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΩΣΚΕ4691ΩΓ-8Ν7

ΜΧ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-Καζαντζάκη 4
(πρώην
Π.Υ.ΟΠΑΔ)

ΙΩΝΙΑΣ
Θεσσαλονίκης
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΑΧ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΑΧ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΜΧ

ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΜΧ

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΣΣ/ΚΗΣ
(ΚΕΑΟ )

ΑΧ

ΤΟΥΜΠΑΣ

ΜΧ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΧ

Παύλου Μελά 34

ΜΧ

Φιλικής
εταιρείας15Α
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΧ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΧ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΧ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΧ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΑΧ

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΧ

ΚΙΛΚΙΣ

ΜΧ

ΚΙΑΤΟΥ

ΜΧ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΧ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
(ΣΥΡΟΥ)
ΜΗΛΟΥ

ΜΧ

ΝΑΞΟΥ

ΑΧ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΧ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΜΧ

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΜΧ

ΜΧ

ΜΧ

4Η

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,954

0,776

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,954

0,776

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,954

0,776

1.350,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,954

0,776

1.677,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,954

0,776

2.500,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3Η

0,954

0,776

3.900,00

510,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,954

0,776

7.280,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,954

0,776

3.500,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,954

0,776

4.000,00

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0,954

0,776

6Η

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0,954

0,776

6.500,00

6Η

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0,954

0,776

2.500,00

4Η
5Η
3Η

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

0,951
0,945

0,773
0,768

3.897,00
0,00

9.000,00

10.000,00

8.000,00
30.000,00

17.000,00

20.000,00
2.500,00

85%

33%

67%

0,00

0,00

0,00

6.000,00

4.656,00

0,00

0,00

2.900,00

2.250,40

5.509,60

0,00

4.000,00

3.104,00

0,00

0,00

1.200,00

931,20

6.800,00

5.276,80

0,00

9.900,00

7.682,40

20.100,00

15.597,60

0,00

0,00

0,00

0,00

8.148,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

29%

71%

0,00

0,00

0,00

0,00

19%

76%

61%

39%

27%

73%

5%

7.100,00

9.000,00

6.984,00

4.930,00

3.825,68

12.070,00

9.366,32

0,00

0,00

6.000,00

4.656,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

2.937,40

15.200,00

11.749,60

773,00

0,00

1.525,00

1.171,20

975,00

748,80

0,00

0,00

4.860,00

3.912,30

13.140,00

10.577,70

0,00

0,00

1.000,00

0,990

0,805

7.000,00

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1,028

0,836

1.700,00

4.500,00

3.762,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1,010

0,821

2.700,00

7.000,00

5.747,00

0,00

0,00

0,00

ΚΙΛΚΙΣ

0,960

0,780

1.651,00

5.000,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

8.190,00

24.500,00

19.110,00

0,00

0,00

4.920,00

3.842,52

7.080,00

5.529,48

0,00

0,00

4.000,00

3.124,00

0,00

0,00

0,00

2.640,00

2.349,60

4.770,40

0,00

0,00

2.000,00

1.780,00

0,00

0,00

0,00

2.880,00

2.563,20

0,00

0,00

0,00

12.000,00

9.432,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.231,50

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.642,00

0,00

0,00

0,00

2.100,00

1.917,30

400,00

365,20

0,00

0,00

13.860,00

11.018,70

18.150,00

14.429,25

787,05

0,00

ΚΙΛΚΙΣ

0,960

0,780

16.500,00

35.000,00

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0,961

0,781

4.500,00

12.000,00

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0,961

0,781

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1,032

0,890

3.000,00

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1,032

0,890

600,00

ΜΥΡΙΝΑΣ
ΜΧ
2Η
(ΛΗΜΝΟΥ)
ΒΟΛΟΥ -Θρακών ΜΧ
5Η
20

15%

0,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6Η

2Η

71%

0,00

10.500,00

4Η

ΑΧ

29%

6.984,00

1,032

0,890

2.000,00

ΛΑΡΙΣΗΣ

0,967

0,786

5.000,00

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1,010

0,821

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1,010

0,821

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1,059
0,978

0,913
0,795

70%

41%

59%

1.500,00

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ

30%

8.000,00

4.000,00

33%

67%

72%

28%

1.500,00
1.000,00
0,00

2.500,00
33.000,00

84%

16%

42%

55%

3%
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5.360,00

990,00

1.120,00

996,80

62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΟΛΟΥΛ.Ειρήνης 113

ΜΧ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΧ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΧ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΜΧ

ΕΔΕΣΣΑΣ

ΜΧ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΜΧ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΧ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΧ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΧ

ΣΕΡΡΩΝ

ΜΧ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΧ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΜΧ

ΛΑΜΙΑΣ

ΑΧ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΧ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΜΧ

20%
5Η

3Η

0,795

0,00

ΞΑΝΘΗΣ

0,941

0,765

10.550,00

ΠΕΛΛΗΣ

0,943

0,767

2.260,00

ΠΕΛΛΗΣ

0,943

0,767

13.500,00

ΠΕΛΛΗΣ

0,943

0,767

0,00

3Η

ΠΙΕΡΙΑΣ

0,948

0,771

7.950,00

6Η

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

0,967

0,786

4.000,00

17.000,00

33.000,00
22.000,00

9.000,00

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1,028

0,836

4Η

ΡΟΔΟΠΗΣ

0,954

0,776

11.815,00

25.000,00

4Η

ΣΕΡΡΩΝ

0,945

0,768

6.615,40

15.000,00

5Η

4Η

81
82

ΧΑΝΙΩΝ

ΜΧ

ΧΙΟΥ

ΜΧ

ΣΥΝΟΛΟ

2Η

72%

28%

72%

20%

74%

6%

46%

52%

2%

35%

59%

6%

32%

67%

1%

750,00

16.000,00

13.600,00

10.812,00

0,00

0,00

12.240,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

4.602,00

0,00

0,00

0,00

9.240,00

7.087,08

23.760,00

18.223,92

0,00

0,00

6.160,00

4.724,72

15.840,00

12.149,28

0,00

0,00

16.000,00

12.336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

1.414,80

6.660,00

5.234,76

540,00

424,44

0,00

2.000,00

1.672,00

0,00

0,00

11.500,00

8.924,00

13.000,00

10.088,00

500,00

388,00

0,00

5.250,00

4.032,00

8.850,00

6.796,80

900,00

691,20

0,00

13.440,00

10.456,32

28.140,00

21.892,92

420,00

326,76

0,00

0,00

0,778

11.200,00

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

0,973

0,791

1.800,00

5.800,00

4.587,80

0,00

0,00

0,00

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

0,973

0,791

1.000,00

7.000,00

5.537,00

0,00

0,00

0,00

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

0,989

0,804

4.000,00

9.000,00

7.236,00

0,00

0,00

0,00

3.452,00

2.778,86

0,00

0,00

0,00

0,00

275,00

215,05

2.225,00

1.739,95

0,00

0,00

5.500,00

4.301,00

0,00

0,00

0,00

1.365,00

1.067,43

2.135,00

1.669,57

0,00

0,00

325,00

254,15

2.175,00

1.700,85

0,00

0,00

7.500,00

6.022,50

0,00

0,00

0,00

3.120,00

2.586,48

9.880,00

8.190,52

0,00

0,00

439.001,00

345.588,31

399.481,00

313.190,43

0,990

0,805

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

0,962

0,782

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

0,962

0,782

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

0,962

0,782

1.000,00

42.000,00

2.703,00

0,957

4.000,00
2.500,00

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

0,962

0,782

ΧΑΝΙΩΝ

0,988

0,803

ΧΙΟΥ

0,962

0,829

86,30%

13,70%

11%

89%

39%

61%

13%

87%

1.900,00
882,00

3.500,00

ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

80

28%

3.400,00

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΧ
ΜΧ

0,978

3Η

ΑΡΝΑΙΑΣ
ΝΕΩΝ
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΣΚΕ4691ΩΓ-8Ν7

80%

2.500,00

2.000,00
5.000,00

13.000,00

24%

76%
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6.510,00

5.078,43

9.000,00

6.984,00

548,00

441,14

2.308,00

1.940,63

ΑΔΑ: ΩΣΚΕ4691ΩΓ-8Ν7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πλήρη στοιχεία
οικονομικού φορέα
(Προμηθευτή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2016
ΝΟΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(CPV 09135100-5)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
Δ/νση :
Ημερ/νία έκδοσης
Τ.Κ.:
ΕΥΡΩ:
Τηλ. :
FAX. :
ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝENIAIO TAMEIO AΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ……………………………………………..
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………………..ΕΥΡΩ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των_____________________________________ΕΥΡΩ υπέρ της εταιρίας ___________________ Δ/νση
____________________________________________ για την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό
της …………………..για την προμήθεια …………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………..,
σύμφωνα
με
την
υπ’
αριθμ.
……………………………… διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.)
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
Δ/νση :
Τ.Κ.:
Τηλ. :
FAX. :

Ημερ/νία έκδοσης
ΕΥΡΩ:

ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝENIAIO TAMEIO AΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ……………………………………………..
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………………………ΕΥΡΩ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
της εταιρίας ___________________ Δ/νση ____________________________________________ μέχρι
του ποσού των_____________________________________ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 5% της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό
…………………
σύμβασης
που
υπέγραψε
μαζί
σας
για
την
προμήθεια
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….., σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. ……………………………………….. διακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
( ΦΓ 3 ΕΕ / 15 )
«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ
καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται
και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ
για όλη την Επικράτεια ,(πλήν του νομού Αττικής), για το χρονικό διάστημα
από 1/1/2016 έως 31/12/2016».
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1)

2)

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

……………………………………………………..
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ…..………………………………………………….…...…..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..............................................................................................................................
ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 …........................................................................................................................
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3…...........................................................................................................................
ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4…...........................................................................................................................
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5…...........................................................................................................................
ΑΡΘΡΟ 9:

ΤΙΜΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6….........................................................................................................................
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7…............................................................................................................................
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 16: ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 18: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 19: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 20: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 21: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 22: ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕΣ
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στην Αθήνα σήμερα την ……η, του μήνα……………, έτους ………….., ημέρα ……………, στα
γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός μεν:
α) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Μισθωτών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 8), ΑΦΜ 090003373, το
οποίο νομίμως εκπροσωπείται
από…………………………………………………………………………………………………,
εφεξής αποκαλούμενο στην παρούσα Σύμβαση «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», χάριν του οποίου καταρτίζεται η
παρούσα Σύμβαση,
αφ’ ετέρου δε
β ) Της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………………………», που εδρεύει
στην …………. …(οδός …………………………………….. ) τηλ.: ……………………….., Fax.:
……………, ΑΦΜ: ………………., Δ.Ο.Υ: ……………….., εφεξής αποκαλούμενη στην παρούσα
Σύμβαση

«Προμηθευτής»,

η

οποία

εκπροσωπείται

νόμιμα

από

τον

κ.

…………………………………………………………………………………………………………
…….δυνάμει

του

(ΦΕΚ/Καταστατικού)

με

αριθμό

…………………..…………………………………

της εταιρείας.

Έχοντας υπόψη :
Α. Την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τη οποία διεξήχθη ο Ανοιχτός διαγωνισμός και ιδιαίτερα:
• Τις διατάξεις του Ν. 861/79, άρθρο 5, περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και του Διοικητή του ΙΚΑΕΤΑΜ.
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου».
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 266/89 «Οργανισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194Α).
•

Τις διατάξεις του Ν. 4012/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
•

Τη με αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών «Αύξηση ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83§1 του Ν.2362/95 για τη
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σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων».
• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
• Tις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
•

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 για τη ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
•

Την με αριθ. Π1/678/26-3-2013 «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)» εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και
Δικτύων.
•

Τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», ΜΕΡΟΣ
Β΄ «Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
• Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17.08.10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη», αρθ.21, σύμφωνα με τις οποίες πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιαδήποτε
δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου διατάκτη

ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου

οργάνου με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).
• Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242
Α)
• Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014)»ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»
• Τις διατάξεις του άρθ. 13, παρ. 6 του Ν. 2503/97, (ΦΕΚ 107/20-05-97), σύμφωνα με τις οποίες
για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες
ανάδειξης προμηθευτών διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των πρώην Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
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•

Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) σχετικά με την ίδρυση Κέντρου

Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.
•

Την υπ. αριθ. Φ10021/7131/374 (ΦΕΚ 530/3-4-2015) Απόφαση « Κανονισμός Οικονομικής

Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο. »
• Τις διατάξεις της παραγρ. 6 Δ του άρθρου 55 του Ν. 4310/8-12-14, σύμφωνα με τις οποίες
«Παρέχεται η δυνατότητα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 2503/1997 και
3852/2010, να διενεργεί διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των
κτιρίων του στο σύνολο της Επικράτειας (εντός και εκτός Αττικής), είτε συστεγάζονται αμιγώς
υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε συστεγάζονται με άλλους φορείς».
• Τις διατάξεις της παραγρ. 6 Α-Β του άρθρου 55 του Ν. 4310/8-12-14, σύμφωνα με τις οποίες
«Από 1.1.2015 στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ μεταφέρονται και εγγράφονται με ισόποση
εγγραφή εισόδου στον ΚΑΕ 5119 «Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν» κοινές λειτουργικές δαπάνες
των υπηρεσιών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ, που συστεγάζονται σε
μισθωμένα ή μη ακίνητα, κατά το μέρος που αναλογούν στους συστεγαζόμενους φορείς πλην του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την περίπτωση Β΄ του παρόντος άρθρου. Β. Ως κοινόχρηστες
λειτουργικές δαπάνες νοούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες μισθωμάτων, λογαριασμών φωτισμού,
ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνικών τελών, συντήρησης κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι
συστεγαζόμενοι φορείς συμμετέχουν στις δαπάνες αναλογικά, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής
κοινοχρήστων δαπανών, ο οποίος έχει καταρτιστεί, επικαιροποιούμενος όταν απαιτείται από τη
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ»
• Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ Το
άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
• Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
• Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3335/2005(ΦΕΚ Α’ 95/20-4-2005).
•

Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων».
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• Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) περί συμπλήρωσης του Π.Δ. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 9) &
τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10).
• Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α΄/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες
διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β).
• Το Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις».
• Το ΠΔ 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, έργων,
προμηθειών & υπηρεσιών όπως κοινοποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
• To N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθμίσεις».

Β. Τις αποφάσεις:
•

Την με αριθ. πρωτ 1569/2014 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Αττικής, σύμφωνα με την οποία χορηγείται εξουσιοδότηση σε όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα
ΝΠΔΔ και των Ιδρυμάτων τους αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να προβούν
στις κατά το νόμο διαδικασίες για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για το 2015.
•

Την με αριθ. πρωτ. Λ36/Γ/3/1280/2.04.15 Απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με

την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση και επανάληψη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
πιθανής δαπάνης 244.884,69 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
όλων των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από
κοινού με Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ για το έτος 2015, και οι οποίες
ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, με επανέλεγχο των προδιαγραφών
σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. δ του Π.Δ. 118/07, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι ανάγκες του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να αναπροσαρμοστεί το περιεχόμενο των όρων της διακήρυξης ώστε να
εναρμονιστεί με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις ή κανονιστικές διατάξεις και να διασφαλιστεί
το Δημόσιο Συμφέρον καθώς και οι αρχές της ίσης μεταχείρισης.
• Την με αριθμό 108/17/25-06-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με
την οποία αποφασίστηκε :
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Α) η τροποποίηση της υπ. αριθ. 168/συν.38/18-12-14 Απόφασης ΔΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς το
χρονικό διάστημα και την συνολική δαπάνη, και την έγκριση πίστωσης ποσού 104.018,60€
πλέον ΦΠΑ (αντί της αρχικής δαπάνης ποσού 244.884,69€ πλέον ΦΠΑ) για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5 «Πετρέλαιο Θέρμανσης») για την κάλυψη των αναγκών
των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & του ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & του
ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και
του ΟΑΕΕ, που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής μόνο για το χρονικό
διάστημα 15/10/15 έως 31/12/15 (και όχι για όλο το έτος 2015), δεδομένου ότι μετά την
επικαιροποίηση των αναγκών, μεταβλήθηκε το χρονικό διάστημα και η απαιτούμενη δαπάνη για την
κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω σε πετρέλαιο θέρμανσης.
Β) η έγκριση πίστωσης ποσού 942.281,00 € πλέον ΦΠΑ για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια

πετρελαίου

θέρμανσης (CPV 09135100-5 «Πετρέλαιο Θέρμανσης») όλων των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
του ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και
θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ για όλη την
Επικράτεια για το χρονικό διάστημα 1/1/2016 έως 31/12/2016 .
•

Την υπ .αριθ. ΑΑΥ Μ19/12-01-15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης η

οποία μειώθηκε με την υπ. αριθ.

ΑΑΑΥ Μ96/11-06-15 Ανακλητική Απόφαση ανάληψης

υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού 77.824,10€ (174.934,33-97.110,22) με ΦΠΑ, για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 21611Α του προϋπολογισμού εξόδων
του ΙΚΑ έτους 2015.
•

Την υπ. αριθ. ΑΑΥ Μ5/15-01-15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης η

οποία μειώθηκε με την υπ. αριθ.

ΑΑΑΥ Μ14/11-06-15 Ανακλητική Απόφαση ανάληψης

υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.784,70€ (5.237,61-2.452,92) με ΦΠΑ, για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 21611Κ του προϋπολογισμού εξόδων του
ΚΕΑΟ έτους 2015.
•

Την υπ. αριθ. ΑΑΥ Μ29/15-01-15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης η

οποία μειώθηκε με την υπ. αριθ. ΑΑΑΥ Μ97/11-06-15 Ανακλητική Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού 44.520,67€ (114.393,41-69.872,73) με ΦΠΑ, για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 21611Δ του προϋπολογισμού εξόδων
του ΙΚΑ έτους 2015.
•

Την υπ. αριθ. ΑΑΥ Μ28/15-01-15 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης η

οποία μειώθηκε με την υπ. αριθ. ΑΑΑΥ Μ98/11-06-15 Ανακλητική Απόφαση ανάληψης
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υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.813,40€ (6.642,82-3.829,42) με ΦΠΑ, για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 21611Ε του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ
έτους 2015.
•

Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες

λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
•

Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για

το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
•

Την με αριθ. Φ.10021/33334/1399/30-07-15 Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης του Υπουργού

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι του ποσού 942.281,00 €
πλέον του ΦΠΑ για το έτος 2016 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 00.10.1611 του προϋπολογισμού
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.
•

Τη με αρ. πρωτ. Λ30/Γ/2/3117/7-09-15 Προκήρυξη με τα Παραρτήματά της , με συνημμένες

τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές
•

Την υπ’ αριθ. Λ36/Γ/………………………….Απόφαση του Υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

με την οποία αποφασίζεται η ματαίωση και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας του διεθνή
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη Χ.Τ για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του
ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ για το έτος 2016 για όλη την Επικράτεια πλην του νομού
Αττικής.
•

Τη με αρ. πρωτ. Λ30/Γ/…………………………….Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού

Διαγωνισμού ,με τα Παραρτήματά της και συνημμένες τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
•

Την υπ’ αριθ. Λ36/Γ/………………………….Απόφαση του …………………………………

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του Διεθνή
Ανοικτού Eπαναληπτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις ……………….σε συνέχεια της υπ’
αριθ. Λ30/Γ/………………………………….. Προκήρυξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι :
(Οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και οι πίνακες περιεχομένων, τίθενται για διευκόλυνση της
ανάγνωσης και θα αγνοούνται για την ερμηνεία της Σύμβασης.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου τα συμφραζόμενα απαιτούν
διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Το Ν.Π.Δ.Δ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ) που εδρεύει στην Αθήνα Αγ. Κωνσταντίνου 8, ταχ. κωδ. 102 41, το οποίο προκηρύσσει
τον διαγωνισμό.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Αναθέτουσας Αρχής που στεγάζεται
στον 3ο όροφο του επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241 Αθήνα, κτιρίου.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: Η εταιρεία με την επωνυμία «……………….» που εδρεύει στην ……………
(………………………), η οποία βάσει της υπ’ αρ Λ36/Γ/……………….. απόφασης κατακύρωσης
συμβάλλεται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΕΡΓΟ: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η παρούσα
Σύμβαση, εκτέλεση του έργου, με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των
Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ
που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του
ΟΑΕΕ

για το έτος 2016 για όλη την Επικράτεια πλήν του νομού Αττικής . Το κριτήριο

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης της
περιοχής (νομού)

που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο παρατηρητήριο τιμών του

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό
έκπτωσης δύναται να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του
Ν.4257/2014.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Η υπ. αριθ. Λ30/Γ/…………….Προκήρυξη με αριθ. φακ. ( ΦΓ 3ΕΕ / 2015 )με τα
παραρτήματά της
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η υπ. αριθ. Λ36/Γ/…………. ………………………...απόφαση του …………..
……………………………………………ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός
και ανατέθηκε η υλοποίηση της προμήθειας.
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ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Αναδόχου, για την
εκτέλεση του έργου, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, μεταβληθεί ή συμπληρωθεί.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(ΕΠΠΕ):
Ομάδα προσώπων, οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί
την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που
της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την παραλαβή των ειδών, και την
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο .
ΤΙΜΗΜΑ: Η τιμή στην οποία κατακυρώθηκε το Έργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που
συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ
για το έτος 2016 για όλη την Επικράτεια

πλήν του νομού Αττικής , συνολικής

δαπάνης

……………………….€ πλέον ΦΠΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα της παρούσας και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Το Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί

η χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης του
πετρελαίου θέρμανσης της

περιοχής (νομού)

που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο

παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης δύναται να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%
σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4257/2014 και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Σε περίπτωση μεταστέγασης των Διοικητικών Σχηματισμών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του ΚΕΑΟ σε άλλα
κτίρια, ο Προμηθευτής

θα έχει την υποχρέωση να συνεχίσει την παράδοση του Πετρελαίου

Θέρμανσης στο νέο κτίριο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και μετά από ενημέρωσή του σχετικά από
την Υπηρεσία.
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Σε περίπτωση που το συμβατικό τίμημα λόγω των αναγκών που θα προκύψουν εξαντληθεί πριν τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, θα παύει να ισχύει η υπογραφείσα σύμβαση.

Λοιπά στοιχεία που τυχόν προκύψουν θα περιγραφούν στο τελικό σχέδιο της σύμβασης .
ΑΡΘΡΟ 3 –

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Γενικά Χαρακτηριστικά
Οι ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το Πετρέλαιο θέρμανσης καθορίζονται από την
υπ' αριθ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε υπάρχουσες τροποποιήσεις, και τις ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Το Πετρέλαιο Θέρμανσης για προμήθεια δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χρήσης καθώς θα
χρησιμοποιηθεί για κοινούς καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης.
Ο Προμηθευτής

με την τεχνική προσφορά του δηλώνει , αναλυτικά, εγγράφως με νόμιμα

πιστοποιητικά ή με υπεύθυνες δηλώσεις του N. 1599/86:
1.

Τα διυλιστήρια παρασκευής του Πετρελαίου Θέρμανσης και τον τόπο που βρίσκονται οι

εγκαταστάσεις αυτών.
2. Την συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης του Πετρελαίου Θέρμανσης, που θα
χρησιμοποιήσει για τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας του κατά την περίοδο της προμήθειας του
Πετρελαίου Θέρμανσης, την επωνυμία και τον τόπο που βρίσκονται. Εκτός αν αιτιολογήσει ότι δεν
χρειάζεται δεξαμενές αποθήκευσης Πετρελαίου.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων του υπό προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης
διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:
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 Μακροσκοπικός Έλεγχος
Ο έλεγχος αυτός γίνεται οπτικά από τις εκάστοτε Επιτροπές Παραλαβής και έχει σκοπό την
εξακρίβωση της συμφωνίας των ιδιοτήτων του Πετρελαίου Θέρμανσης που διαπιστώνονται οπτικά
βάσει των ανωτέρω παραγράφων .

 Χημικός Έλεγχος
Διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) εργαστηριακά. Ο χημικός έλεγχος μπορεί
να ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Άρθρο 27, παρ. 3 Π.Δ. 118/07).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΡΘΡΟ 5– ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η

παραγγελθείσα ποσότητα θα παραδίδεται στο κάθε κτίριο το αργότερο εντός τριών (3)

εργάσιμων ημερών (σε εργάσιμες για το δημόσιο ημέρες), ύστερα από την παραγγελία της
Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η παράδοση - παραλαβή της παραγγελθείσας ποσότητας θα
διενεργείται σε ώρα που θα καθορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ –
ΚΕΑΟ μεταξύ 07:30 – 13:00.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ.
αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΘΡΟ 6 –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει άδεια για εμπορία και διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης
ενώ η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις
και ο Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
(Ν. 3054/2002 και την Υ.Α.

Α2-718/2014, ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014). Τα ανωτέρω

αποδεικνύονται με την κατάθεση στην τεχνική προσφορά των αντίστοιχων αντιγράφων τους.
 Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική–ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης
του Πετρελαίου Θέρμανσης από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές των κτιρίων του ΙΚΑ- 61 -
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ΕΤΑΜ (από τις εκάστοτε τριμελείς επιτροπές παραλαβής) και έχει την υποχρέωση να
αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές.
 Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την ποσότητα εκείνη μέχρι την πλήρωση της
δεξαμενής, ανεξάρτητα αν έχει γίνει παραγγελία για μεγαλύτερη ποσότητα και είναι
υποχρεωμένος να λάβει χρηματικό αντίτιμο μόνο για εκείνη την ποσότητα που παραδόθηκε στη
δεξαμενή του κτιρίου. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα έξοδα και τις
δαπάνες ή μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο κόστος της εναπομείναντας ποσότητας που παρέμεινε
στο βυτιοφόρο ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην
αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή.
 Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα γίνεται με δαπάνες και
μεταφορικά μέσα του

Προμηθευτή τμηματικά στο κάθε κτίριο και στην ποσότητα που

παραγγέλνει το κάθε κτίριο. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται όλα
τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή
ατυχημάτων. Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
 Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό φαξ στο οποίο θα στέλνονται τα αιτήματα από τις
αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία για τις ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου σε
Πετρέλαιο θέρμανσης.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου
θέρμανσης και ο Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή θα γίνεται
από τριμελή επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα παράδοσης του Πετρελαίου θέρμανσης.
Αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών επιτροπών παραλαβής είναι να ενημερώνουν σχετικά την
Διεύθυνση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών όταν και αν παρουσιαστούν προβλήματα και
δυσκολίες ή καθυστερήσεις, εμπρόθεσμα, για τον έλεγχο που ασκούν και αναλύεται παρακάτω :

Ποιοτικός έλεγχος:
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Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνεται σε όλες τις παραλαβές Πετρελαίου Θέρμανσης και όταν
δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση,
κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους, τότε η εκάστοτε
τριμελής επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου του

Πετρελαίου

Θέρμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Χημείου του Κράτους
και την αποστολή των δειγμάτων στο Γ.Χ.Κ. για καθορισμό της χημικής σύστασης. Τα δείγματα θα
λαμβάνονται επί παρουσία του Βυτιοφορέα.

Ποσοτικός έλεγχος:
Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει πέρα από την
καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των
δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το
ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση (η μέτρηση με τη βαθμολογημένη βέργα να
πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα λεπτών από την πλήρωση της δεξαμενής). Τα ύψη αυτά
θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από την Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ
2090/Β΄/31-07-2014).

Κατόπιν η τριμελής επιτροπή θα προβαίνει στη σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου/πρωτοκόλλων
παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα με τους ελέγχους (μόνο μακροσκοπικό ή μακροσκοπικό και
χημικό) όπως ορίζονται με τα Άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΡΘΡΟ 8– ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του ΙΚΑΕΤΑΜ

και του ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ

που

συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ
για όλη την Επικράτεια (πλήν του νομού Αττικής), για το χρονικό διάστημα 1/1/2016 έως
31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των

………………………………€ πλέον ΦΠΑ και κατανέμεται

ως εξής:
-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: ……………λίτρα = …………………………………………..€ πλέον ΦΠΑ
- ΠΕΔΥ

: …………….λίτρα = ……………………………………………€ πλέον ΦΠΑ

- ΕΟΠΥΥ

: …………….λίτρα = ………………………………………….€ πλέον ΦΠΑ

- ΚΕΑΟ

: …………..λίτρα

- ΟΑΕΕ

: ………… λίτρα

= ……………………………………………€ πλέον ΦΠΑ

= …………………………………………….€ πλέον ΦΠΑ
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Η συνολική δαπάνη του έργου θα αναφερθεί αναλυτικά στο τελικό σχέδιο σύμβασης
που θα καταρτισθεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και σύμφωνα με την προσφορά του
Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με κάθε παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, θα εκδίδεται δελτίο αποστολής και ακολούθως το
τιμολόγιο ανά υποκατάστημα, σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου
και τη σύμβαση. Στο τιμολόγιο θα αναγράφεται η ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του
Δελτίου πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον συγκεκριμένο νομό, η προσφερόμενη
έκπτωση σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και την υπογραφείσα σύμβαση, καθώς και η
τελική αξία μετά την έκπτωση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στα
Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού που αντιστοιχεί στο πετρέλαιο θέρμανσης για τον συγκεκριμένο νομό όπου βρίσκεται η
έδρα της Μονάδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού (πετρέλαιο θέρμανσης).
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την
ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών. Η κάθε πληρωμή θα είναι στο 100% της
αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή εκάστου υποκαταστήματος. Η πληρωμή της
αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την οικονομική υπηρεσία του
Υποκαταστήματος στο όνομα του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων του να επισυνάπτει, το δελτίο
αποστολής και τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον συγκεκριμένο
νομό, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα αυτού (πετρέλαιο θέρμανσης).
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35
του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).
Ο Ανάδοχος πέραν των προβλεπομένων επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,10%, υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής πλην φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
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σύμβασης. Επ’ αυτού επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, ήτοι 0,003% και επ’ αυτού 20%
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, ήτοι 0,0006%, Σύνολο κρατήσεων 0,1036%.
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη μεταφοράς και παράδοσης του είδους της προμήθειας
στον τόπο προορισμού του και με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και με κάθε άλλη
νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον
Προμηθευτή.
Λοιπά στοιχεία θα αναφερθούν στο τελικό σχέδιο σύμβασης που θα καταρτισθεί μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού, σύμφωνα με του όρους της υπ. αριθ. Λ30/Γ/….. και
της προσφοράς του αναδόχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΡΘΡΟ 10– ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε της υπ’ αριθ.
………………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………. αξίας …………. ευρώ που καλύπτει
το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με την οριστική (ποιοτική και
ποσοτική) παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΡΘΡΟ 11.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

2. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε την προμήθεια των ειδών μέσα
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στον συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.Δ.
118/2007.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια των ειδών δεν εκτελέσθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
β. Εκτέλεση της προμήθειας των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους
υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για
διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του
δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια
των ειδών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και
με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε
περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής

Πολιτικής

Προγραμματισμού

Προμηθειών,

η

οποία

υποχρεωτικά

καλεί

τον

ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που
διενεργεί το διαγωνισμό.
δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν 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 προμηθευτή 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.
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ε. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας των ειδών σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται
με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης,
από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε
βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
ΑΡΘΡΟ 12- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιμής του είδους και
πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή.
Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να παραδώσει τα είδη ή παραλείψει να
παραδώσει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα παραδώσει καθόλου, ή σε
περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασής τους στην
ταχθείσα προθεσμία, τότε η υπηρεσία μας μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το
ελεύθερο εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές και την ποιότητα των ειδών (π.χ.
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα της
Περιφέρειας Αττικής ) οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του
ελευθέρου εμπορίου αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία
αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση της
Περιφέρειας Αττικής.
Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει η υπηρεσία μας να διαβιβάσει το δελτίο παραγγελίας προς
το συμβασιούχο προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό παράβασης, το πρωτόκολλο παραλαβής των
ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, Δελτίο Αποστολής και το Τιμολόγιο αγοράς.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προμηθευτή, μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από το Ν. 4281/14 και
το ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ), άρθρα 32,33,34.
Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων, που
μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια .
Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση της Περιφέρειας Αττικής κατά του
προμηθευτή , θα κρατούνται, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου, απ’ τα ποσά που έχει να
πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα
βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως
Δημοσίων εσόδων.
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ΑΡΘΡΟ 13- ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Προμηθευτής ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νομότυπη
εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση του Έργου.
Τόσο η Αναθέτουσα Αρχή όσο και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας ή τυχερά που δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει με την καταβολή εξαιρετικής
επιμέλειας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του
πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του.
Ο Προμηθευτής , επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί εγγράφως
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά , προσκομίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του ανάδοχου ή των Υπεργολάβων του που
απασχολούνται στο Έργο ούτε και μεταξύ του ανάδοχου ή των Υπεργολάβων του και του
προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη Συμβατική Διάρκεια του Έργου και μεριμνά
όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο.

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεωθεί να καταβάλλει προς οιονδήποτε αποζημίωση
οποιασδήποτε φύσεως για αξιώσεις και απαιτήσεις που πηγάζουν από παράβαση όρου της Σύμβασης
εκ μέρους του Αναδόχου ή από απαιτήσεις του προσωπικού του, των υπεργολάβων του και του
προσωπικού αυτών κατά της Αναθέτουσας Αρχής ως κύριου του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να προσεπικαλέσει τον ανάδοχο να συμμετάσχει στη δίκη και να υποχρεωθεί να
καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, άλλως να ζητήσει αναγωγικά από τον ανάδοχο κάθε ποσόν που
θα καταβάλλει κατά τα ανωτέρω και για κάθε άλλη δαπάνη ή ζημιά που θα υποστεί από την αιτία
αυτή.
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ΑΡΘΡΟ 15- ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η παρούσα σύμβαση συντάθηκε στην Ελληνική Γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Οι συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν ολικά ή μερικά τη Σύμβαση ή
τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις ή δικαιώματά τους προς οιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη
ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το
δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τους
όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 17 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Προμηθευτής

είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εκ των προτέρων το τμήμα του έργου που

προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση τμήματος ή ολόκληρου του
έργου σε υπεργολάβους μετά την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν αυτό επιτραπεί εγγράφως από
την Αναθέτουσα Αρχή κατά την απόλυτη κρίση της μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου .

ΑΡΘΡΟ 18 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, αμφότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 19 - ΛΥΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Ο Προμηθευτής δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
β) Ο Προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
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Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτό)
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται
αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιήσει
εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείς.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του

Προμηθευτή κατά την

ημερομηνία καταγγελίας.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την
Σύμβαση προς τον

Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεπομένων στο Π.Δ.118/07,
εφαρμόζονται οι έννομες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η
Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε
διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα
δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
ΑΡΘΡΟ 21 –ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την προσφορά του
προμηθευτή, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4281/14 σε συνδυασμό με το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ
150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς τον Ανάδοχο θα γίνεται νόμιμα στη διεύθυνση, η οποία
αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ο Ανάδοχος

υποχρεούται, σε περίπτωση αλλαγής

διευθύνσεως, να κοινοποιεί εγγράφως αμέσως τούτο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Η παρούσα σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο.
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Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
Α. Στην υπ’ αριθ. Λ30/Γ/……………………………….Προκήρυξη
Β. Στην προσφορά του Προμηθευτή.
Γ. Στην με αριθμό Λ36/Γ/…………… …………απόφαση κατακύρωσης
και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων.

Η παρούσα Σύμβαση αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπεγράφη νόμιμα από τους συμβαλλόμενους
σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα έλαβε ο Ανάδοχος, και τα δύο η Δ/νση
Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ με τις Μονάδες του ΙΚΑ-EΤΑΜ , των Μονάδων Κ.Ε.Α.Ο. και άλλων
Φορέων οι οποίοι συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού)
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