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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Το Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ Ά/27-12-2010) Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3. Την αριθµ. (οικ) 110644/2651/1-10-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ
2538/Β΄/9-10-2013) µε την οποία συµπληρώθηκε η αρ. (οικ) 10544/297/30-1-2013 όµοια περί
ανάθεσης άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 373/Β΄/19-02-2013).
4. Το Π.∆. 118/10-7-2007 (ΦΕΚ 150/2007 τ.Α΄) «κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου Κ.Π.∆.» .
5. Το Ν.3886/2010 ΦΕΚ 173Α για τη δικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ .
6. Την µε αριθ. πρωτ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών «περί αύξησης και
ορισµού σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247/Α»
7. Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/2.10.2002) οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις.
8. Τον Ν.3021/2002 ΦΕΚ 143 Α/19.6.2002 περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στην
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 αυτού.
9. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές
Συναλλαγές.
10. Την ανάγκη κάλυψης των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας σε πετρελαιοειδή .
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11. Την µε αριθ. 25/18/02-01-2014 δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών
στον ειδικό φορέα 073 και στον Κ.Α.Ε 1511
12. Την µε αριθ . 26/19/02-01-2014 δέσµευση πίστωσης για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης στον
ειδικό φορέα 073 και στον Κ.Α.Ε. 1512.01
13. Την αριθµ. 1353/15-11-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
«περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας υγρών
καυσίµων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το έτος 2014 και των όρων
της συνηµµένης διακήρυξης».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη προσφερόµενη έκπτωση επί τοις
% επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής
του η οποία θα πρέπει να αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως για κάθε είδος υγρών καυσίµων.
Προµηθευτής θα ανακηρυχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο
σύνολο, ήτοι αυτός που θα εµφανίσει µεγαλύτερο Μέσο Όρο Έκπτωσης . Προσφορές οι οποίες
αναφέρονται σε µέρος και όχι στο σύνολο υγρών καυσίµων δεν θα λαµβάνοναι υπόψη.
Όλα τα είδη κάθε οµάδος , αναφέρονται στο Παράρτηµα ∆΄ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
διακήρυξης αυτής.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
19-02-2014
Τετάρτη
11.00π.µ
∆/νση ∆ιοκητικού Οικονοµικού
Χαινά 93 –3ος όροφος
Χαλκίδα
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
β) συνεταιρισµοί και κοινοπραξίες.
γ) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
2. Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες
από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ
3. Χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να είναι µεγαλύτερος
κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς( 150 ηµέρες), ο οποίος προσµετράται από την
εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε :
α) τους συµπληρωµατικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Β-Γ-∆-E-ΣΤ ) που επισυνάπτονται
καθώς και την τεχνική και οικονοµική προσφορά
β) τον κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου Π.∆. 118/2007
γ) Τον Ν. 2286/95 περί προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.2741/28-9-1999 ΦΕΚ 199 τεύχος Α «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων,
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν έγκαιρα τα σχετικά έγγραφα, που αφορούν τον εν λόγω
διαγωνισµό, από την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ καθώς και
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2221353726 τις εργάσιµες ηµέρες και
από ώρα 09:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές
µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης
της ένστασης του άρθρου 7, παράγραφος 2 εδ. α της παρούσας ∆ιακήρυξης, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που
ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το
αργότερο εντός έξι ( 6 ) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο
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προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 2 περ. α της παρούσας
∆ιακήρυξης.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού θα γίνει Επανάληψη αυτού την Τετάρτη 26-02-2014 και ώρα
11:00 π.µ.
Η περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί, σε µία (1) τοπική εφηµερίδα , στην εφηµερίδα Γενική
∆ηµοπρασιών και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως να αποσταλεί στα Επιµελητήρια, στον
ΕΟΜΜΕΧ και να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
Ο ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Σ.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ

Α΄

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 11 του Κ.Π.∆. 118/2007
1) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
2) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Οικονοµικού της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Χαινά 93 Χαλκίδα µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται
στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού
3) Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές κατατίθενται µέχρι προ της
εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται στην παρούσα στην:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Χαινά 93 Χαλκίδα
4) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται
υπόψη.
5) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια
του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή του
∆ιαγωνισµού ή στην Γραµµατεία της ∆/νσης προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται
από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την
προαναφερόµενη διαδικασία.
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.
6)Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η ανωτέρω Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει
την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης,
ακόµα κι αν η ίδια είναι το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγησή τους.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η
ΑΡΘΡΟ

1ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 11 - 12 του Κ.Π.∆. 118/2007)
1. Η προσφορά υποβάλλεται, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα.
2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Οικονοµικού , Χαινά 93
Χαλκίδα).
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
- Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή
απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«Οικονοµική Προσφορά».
3. Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 7 (∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) παρ.2 περ.α κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και
δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως,
τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό.
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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.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 19 του Κ.Π.∆.
118/2007)

1. Η Επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών παρουσία των προσφερόντων ή και νοµίµων εκπροσώπων τους την ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, µε την παρακάτω διαδικασία:
3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται
σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται
στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί µε
πρόσκληση.
4. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφει, σφραγίζει, και παραδίδει στην Υπηρεσία.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε
υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά
στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών,
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου στην
ανωτέρω Επιτροπή, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί σε ειδική
πρόσκληση της Υπηρεσίας στους υποψηφίους οι οποίοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία
της αποσφράγισης και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι
σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σε αυτό.
6. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό και των τιµών που
προσφέρθηκαν
7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3 παράγραφος 2 της ∆ιακήρυξης την ηµεροµηνία και ώρα
που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3,
παράγραφος 2 της ∆ιακήρυξης λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφος 2 της ∆ιακήρυξης, προσκοµίζονται σε σφραγισµένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής την ηµεροµηνία και ώρα που θα
οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας, τον οποίο και αποσφραγίζει παρουσία αυτού στον οποίο
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πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και αυτών που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφος 2 της ∆ιακήρυξης.
Στη συνέχεια η ανωτέρω Επιτροπή, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 παράγραφος 2 της
∆ιακήρυξης και διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, συντάσσει Πρακτικό κατακύρωσης των αποτελεσµάτων
του διαγωνισµού το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική
Επιτροπή να αποφασίσει για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού βάσει του
ανωτέρω Πρακτικού.
8. Οι συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών της προσφοράς του κυρίως
φακέλου των υπόλοιπων συµµετεχόντων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 5α - 6 του Κ.Π.∆. 118/2007)
1. Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να
υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, και η οποία πρέπει
να είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε’ της ∆ιακήρυξης . Σε περίπτωση που η
εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τ’ αναγκαία στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 25 του
Κ.Π.∆. 118/2007 και του υποδείγµατος του παραρτήµατος Ε΄ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ.
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.
ii) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου καταστάσεις.
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2
και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του παρόντος
άρθρου κατάσταση.
iii) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Π.∆. 118/2007 που αναφέρεται στα κριτήρια
ανάθεσης - αξιολόγηση προσφορών.
iv) Εάν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.∆.
118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος στην οποία θα δηλώνονται πρατήρια υγρών καυσίµων για
την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης και βενζίνης super
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αµόλυβδης για τις ανάγκες των οχηµάτων και Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και
τα οποία οχήµατα πρέπει να κατέχουν άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το Ν 3054/2002.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.∆.
118/2007.
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ.
της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2)
και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ.
(2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ.
(3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού
µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2
του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά
στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιρειών ΕΠΕ,Ο.Ε. και Ε.Ε. το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν
έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης
(1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ.
γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
• ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και
µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η Επιτροπή Προµηθειών µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία
στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007 και οι
προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό διάστηµα που θα καθοριστεί από
την ανωτέρω επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή δεν
συµπληρωθούν από τον συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται.
3. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
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4. Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων δεν προσκοµίζει τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρ.
2 του παρόντος άρθρου µετά την αξιολόγηση των προσφορών, η κατακύρωση γίνεται στον
συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου µετά την
αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1
του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει
ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (άρθρο 7 του Κ.Π.∆. 118/2007)
1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε
την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου της Περιφερειακής Ενότητας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007)
Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Α. Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ως συνηµµένο υπόδειγµα) µε ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της
συνολικής προυπολογισθείσας αξίας
∆ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως
άνω απαιτούµενο ποσοστό 5%.
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή),
(2) ο αριθµός της διακήρυξης,
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της,
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυµία και διεύθυνση).
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Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής είναι:
α. Τον εκδότη.
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
γ. Τον αριθµό της εγγύησης.
δ. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά.
ε. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα
µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
στ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ
των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την
Υπηρεσία.
Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:
α. Τον αριθµό της σύµβασης, το είδος και η ηµεροµηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής.
β. Τον εκδότη.
γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι της επιστροφής της.
δ. Τον αριθµό της εγγύησης.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
η. Τους όρους ότι
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 14 του Κ.Π.∆. 118/2007)
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
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Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Κ.Π.∆. 118/2007)
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων
που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων
προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6,8 και 8α του Κ.Π.∆.
118/2007.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού
Οικονοµικού Χαινά 93 ισόγειο Χαλκίδα για την Επιτροπή αξιολόγησης Προµηθειών , ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού:
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία
λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον
διαγωνισµό, ήτοι την Επιτροπή Προµηθειών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι την Οικονοµική
Επιτροπή της Π.Ε Ευβοίας., εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή
οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του
διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε
γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η
σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την
Επιτροπή Προµηθειών και προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι την Οικονοµική Επιτροπή ,
εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆ 118/2007, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση
της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο,
ήτοι την Επιτροπή Προµηθειών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι την Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει την
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σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω
τριηµέρου προθεσµίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους,
δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά
την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.
5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας
και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η Οικονοµική
Επιτροπή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι η Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων και προσφυγών.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της
προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο
των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου.
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. Η χορήγηση των εν λόγω ειδών θ’ αρχίσει από την ηµεροµηνία που θα καθορισθεί στην σύµβαση
και θα λήγει 31/12/2014 µε δικαίωµα της υπηρεσίας να την παρατείνει µονοµερώς για όλες τις οµάδες ή
µερικές απ’ αυτές, για ένα τρίµηνο µε τους ίδιους όρους.
. Β. Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για
τυχόν αυξοµείωση των χορηγούµενων ειδών.
Γ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της ολικής ή µερικής κατακύρωσης, της επανάληψης ή της
µαταίωσης του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η µεταφορά πετρελαίου θέρµανσης στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας θα γίνεται
µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή.
Το πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης θα παραδίδεται µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή κατόπιν
παραγγελίας από τις ενδιαφερόµενες για την προµήθεια Υπηρεσίες που θα δίδεται δύο ( 2 ) εργάσιµες
ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης των καυσίµων.
Προκειµένου για πετρέλαιο θέρµανσης η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του
παραλήπτη και η ελάχιστη παραγγελοµένη ποσότητα θα είναι 1.000 λίτρα, θα γίνεται µέσα σε δύο
( 2 ) εργάσιµες ηµέρες από την λήψη κάθε παραγγελίας σε ώρες λειτουργίας των φορέων και σε
έκτακτες περιπτώσεις ακόµη και σε ώρες πέραν του ωραρίου των Υπηρεσιών.
1. Πριν από κάθε παραλαβή η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις βάννες του βυτιοφόρου
οχήµατος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισµένες µε ειδικές µολυβδοσφραγίδες που
φέρουν καθαρά τα διακριτικά σηµεία της εταιρείας που προµηθεύει το πετρέλαιο.
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2.
3.
4.

5.

6.

Σε κάθε Υπηρεσία συνίσταται επιτροπή παραλαβής η οποία θα
είναι τριµελής σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν2286/1995.
Αντικείµενο της Επιτροπής παραλαβής είναι:
Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον χορηγητή, η οποία
θ’ αποδεικνύεται και από το ∆ελτίο Αποστολής.
Έλεγχος µακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους , όπως χρώµατος κ.λ.π.
Η παραλαβή των ειδών µε σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Σ’ αυτό θα
αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του χορηγουµένου
καυσίµου και θα υπογράφεται και από τον χορηγητή. Σε περίπτωση άρνησής του θα γίνεται σχετική
παρατήρηση.
Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκοµισθέντων ειδών µε σύνταξη αντιστοίχων
πρακτικών παράβασης ή απόρριψης θα αποστέλλονται στην ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαµβάνει τα
στοιχεία που αναφέρονται και στο πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και την διαπιστωθείσα
παράβαση, καθώς επίσης και αν αυτή δηµιούργησε ή όχι πρόβληµα στο Ν.Π.∆.∆, κ.λ.π.
Η παράδοση των υγρών καυσίµων στις περιφερειακές Υπηρεσίες της Π.Ε Ευβοίας θα γίνεται από
την προσφέρουσα Επιχείρηση από αντιπροσώπους ή πράκτορες αυτής και όχι από άλλα πρατήρια
καυσίµων, διαφορετικά θα επιβληθούν οι προβλεπόµενες από το Νόµο κυρώσεις. Επίσης όσον
αφορά την προµήθεια καυσίµων των µηχανηµάτων έργων και των αυτοκινήτων της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (χιονοπτώσεις,
πυρκαγιές, πληµµύρες, κατολισθήσεις) καθώς και εργασιών πρόληψης προβληµάτων από
θεοµηνίες, η προµήθεια θα γίνεται από τα πρατήρια της περιοχής όπου βρίσκεται το µηχάνηµα.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΛΕΓΧΟΣ –∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε :
1) Ποιοτικό έλεγχο και 2) Ποσοτικό έλεγχο
1. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται:
α) στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδος καυσίµου χρώµατος (π.χ. πετρέλαιο
θέρµανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώµα κιτρινωπό)
β) Στη λήψη δειγµάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην Αρµόδια Χηµική
Υπηρεσία.
Η δειγµατοληψία διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της εκφόρτωσης όταν
κριθεί σκόπιµο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αµφιβολίας για την ποιότητα.
Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές παραλαβής λαµβάνουν απ’
ευθείας τα δείγµατα και τα αποστέλλουν στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία ή καλούν τις αρµόδιες
Υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό ή το Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου του Τµήµατος
Εµπορίου της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
Η δειγµατοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρακτικό
δειγµατοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει αναγράφεται στο πρωτόκολλο
δειγµατοληψίας « ο παραδίδων τα καύσιµα αρνήθηκε να υπογράψει» και η δειγµατοληψία διεξάγεται
κανονικά.
Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην Επιτροπή παραλαβής
δείγµα του καυσίµου ποσότητος ενός λίτρου το οποίο θα λαµβάνεται ανεξάρτητα από την
δειγµατοληψία της παρ, ( β ), από τον σωλήνα εκφόρτωσης µετά την διέλευση των είκοσι πρώτων
λίτρων όπως ορίζει η 7/2009 Αγορανοµική ∆ιάταξη και θα σφραγίζεται ενώπιον της Επιτροπής, στο
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δείγµα θα προσαρτάται ετικέτα µε όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. ( π.χ. είδος
καυσίµου, ποσότητα, αριθµ. ∆ελτίου Αποστολής κ.λ.π.)
Το δείγµα αυτό θα φυλάσσεται από τον Φορέα µέχρι εξάντλησης των καυσίµων από την δεξαµενή.
Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις.
2 . Τέλος 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.
Τα ύψη αυτά θα σηµειώνονται στο ∆ελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από την 7/2009 Αγορανοµική
∆ιάταξη για την ∆ιανοµή Πετρελαίου Θέρµανσης.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Α. Η πληρωµή του χορηγητή θα γίνεται από την αρµόδια οικονοµική Υπηρεσία της Περιφερειακής
Ενότητας.
Η Υπηρεσία υποχρεούται µέσα σε σαράντα πέντε ( 45 ) ηµέρες από της υποβολής σ’ αυτό των
δικαιολογητικών να πληρώσει τον προµηθευτή .
Β. Τα δικαιολογητικά πληρωµής, που θα υποβάλλονται από τον προµηθευτή στην αρµόδια Υπηρεσία
µε αίτηση , είναι τα εξής:
1. Τιµολόγιο του προµηθευτή, σε τρία ( 3 ) αντίγραφα, το οποίο θα φέρει όλα τα προβλεπόµενα από
τις σχετικές διατάξεις στοιχεία.
2. Πρωτότυπο πρωτόκολλο παραλαβής συντεταγµένο από την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας ,
υπογεγραµµένο και από τον ίδιο τον προµηθευτή ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε πλήρη
περιγραφή των ειδών. Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο παραλαβής φέρει ξέσµατα ή διορθώσεις
θα πρέπει στο σηµείο αυτό να υπογράψει η Επιτροπή και να τίθεται και η σφραγίδα της Υπηρεσίας.
3. Το πρωτότυπο δελτίο αποστολής και τιµολόγιο µε πλήρη περιγραφή του είδους και της τιµής.
Γ. Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουµένων ειδών, οι οποίες βαρύνουν τα Ν.Π.∆.∆ σύµφωνα µε
την Π1-1553/92 απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις. Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων
επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 4071/2012.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης, καθώς και των τυχόν ανακοινώσεων για
επανάληψη του ∆ιαγωνισµού βαρύνουν τον προµηθευτή βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από την Περιφερειακή Ενότητα ένα είδος ποιοτικά
εκτρεπόµενο η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής –
Αποσφράγισης καθώς και Προµηθειών, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιµής του είδους, και πέραν
τούτου να επιβάλει και ποινή.
Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προµηθευτής να προσκοµίσει τα είδη στις Υπηρεσίες,. ή
παραλείψει να προσκοµίσει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα προσκοµίσει
καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και µη αντικατάστασής
τους στην ταχθείσα προθεσµία, τότε η Υπηρεσία. µπορεί εξωσυµβατικά να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα
προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε η τυχόν επί πλέον διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής
και της εκ του ελευθέρου εµπορίου αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει
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από την αιτία αυτή, βαρύνει τον προµηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του µετά από απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής Προµηθειών , εκτός των άλλων
κυρώσεων που πιθανόν να επιβληθούν.
Γ. Για τον παραπάνω καταλογισµό θα πρέπει η Υπηρεσία να διαβιβάσει στο Τµήµα Εµπορίου α)το
δελτίο παραγγελίας προς τον συµβασιούχο προµηθευτή β) το σχετικό πρακτικό παράβασης, µε τη
σηµείωση ότι έλαβε γνώση ο προµηθευτής γ) το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο
εµπόριο δ) το τιµολόγιο αγοράς.
∆. Η Οικονοµική Επιτροπή για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύµβασης από τον προµηθευτή
και ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα επανάληψής της µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Προµηθειών, επιβάλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις από το Ν. 2286/95, Π∆ 118/07 και τις ισχύουσες
αποφάσεις δηλαδή σύσταση, πρόστιµο, κήρυξη εκπτώτου από όλη την σύµβαση του Ν.Π.∆.∆. κλπ.
που έκανε την παράβαση.
Ε. Τα πρόστιµα, οι καταλογισµοί και κάθε άλλη απαίτηση της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας κατά
του προµηθευτή, θα κρατούνται, µετά από απόφαση της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού, απ’ αυτά
που έχει να πάρει ο προµηθευτής, ή από την κατατεθειµένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
και θα βεβαιούνται σαν έσοδο υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας θα εισπράττονται δε
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ( άρθρο 24 του Κ.Π.∆. 118/2007)
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας και του Προµηθευτή η σύµβαση, το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ ). Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του προµηθευτή, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά
έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε
διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.
2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή
παραδροµών.
3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο,
µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της
διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον.
4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο
όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
1. Η ισχύς των συµβάσεων αρχίζει από της υπογραφής τους και ισχύει έως 31/12/2014. Η ΠΕ Εύβοιας
διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση για τρεις µήνες.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και του Προµηθευτή, η οποία θα αφορά την
εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα
στην Χαλκίδα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα
δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΤΙΜΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Η έκπτωση που θα δοθεί για τα υγρά καύσιµα θα αναφέρεται στη µεγαλύτερη προσφερόµενη έκπτωση
επί τοις %επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα
παράδοσής του η οποία θα πρέπει να αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως για κάθε είδος υγρών
καυσίµων .Η τιµή θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο ∆ελτίο Αποστολής ή στο Τιµολόγιο πώλησης – ∆.
Αποστολής όποτε γίνεται παράδοση θα ελέγχεται από τον φορέα µε βάση την πιστοποίηση της
υπογραφής του παραλαβόντος από το συµβασιούχο προµηθευτή και θα θεωρείται από τo Tµήµα
Εµπορίου της Π.Ε Ευβοίας .
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Παραρτήµατος Β΄ της παρούσης
1. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά για όλα τα είδη κάθε οµάδας
2. Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις ) αυτές
δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά λαµβάνεται υπόψη η αµέσως
προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη ).
3. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισµός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσµατος του
είδους ( όπως προέλευση, τύπος ) από την οποία εξαρτάται η τιµή το είδος αποτιµάται στην
κατώτερη τιµή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση.
4. Από την ανωτέρω ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ θα αφαιρούνται ο Φ.Π.Α. και το ποσοστό έκπτωσης
και στο καθαρό ποσόν που θα προκύπτει θα προστίθενται οι νοµοθετηµένες κρατήσεις οι οποίες θα
βαρύνουν τα , Ν.Π.∆.∆. κλπ.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Τα είδη των καυσίµων που θα χρειασθούν για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Εύβοιας είναι τα εξής:
ΟΜΑ∆Α Α:
α) Πετρέλαιο θέρµανσης
ΟΜΑ∆Α Β:
α) Πετρέλαιο κίνησης
β) Βενζίνη Αµόλυβδη
γ) Βενζίνη Σούπερ Αµόλυβδη

Οι προδιαγραφές των καυσίµων ( φυσικά και Χηµικά χαρακτηριστικά ) καθορίζονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η 2014
(Συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.)

Ν.Π.∆.∆.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΟΜΑ∆Α Α

ΟΜΑ∆Α Β

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
σε ευρώ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
σε ευρώ

40.000,00

70.000,00

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒ∆Η
σε ευρώ

20.000,00

ΒΕΝΖΙΝΗ
SUPER
ΑΜΟΛΥΒ∆Η
σε ευρώ

30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛ.
∆ΑΠΑΝΗΣ

160.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………
Κατάστηµα
…………………
(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. FAX)

Ηµεροµηνία έκδοσης …………..
ΕΥΡΩ ………………………….

Προς : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
Χαϊνά 93, Χαλκίδα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ ……… ΕΥΡΩ ……….
-

-

-

-

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………….. υπέρ της εταιρείας
…………………………………… ∆/νση ………………………………………… δια τη
συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………και τυχόν επανάληψης του
για την προµήθεια ………………………………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
…./…..∆/ξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την 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 ειδοποίηση
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον 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 την …………………………………………………..
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ[
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
: ………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ………….

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προµήθειας
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ,ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΑΜΟΛΥΒ∆ΗΣ ,ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΑΜΟΛΥΒ∆Η προοριζόµενου για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας από …………. έως …………...

Στην Χαλκίδα σήµερα
……….. ηµέρα ……….στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού
Οικονοµικού της ΠΕ Ευβοίας, οι υπογεγραµµένοι …………………………………………………..
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας , ΑΦΜ 997947718 εκπροσωπών µε την ιδιότητα αυτή,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και η Εταιρεία………………….. ,µε ΑΦΜ
…………………….που εκπροσωπείται από τ…………………………….. Τηλέφωνο……… και FAX
………., συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Σύµφωνα µε την ……………. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (πρακτικό Νο ……..), η
παραπάνω Εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη να προµηθεύει
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΟΥΠΕΡ & ΑΜ0ΛΥΒ∆Η) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
της Περιφερειακής ενότητας Εύβοιας.
Ο ……………….., που χάριν συντοµίας, θα αποκαλείται εφ’ εξής «προµηθευτής» θα χορηγεί το εν
λόγω είδος στις αναφερθείσες Υπηρεσίες µε τους ακόλουθους όρους:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
ΑΡΘΡΟ 1Ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. Η Σύµβαση αυτή αρχίζει από ……………. και τελειώνει στις 31/12/2014 µε δικαίωµα της ∆/νσης
∆ιοικητικού Οικονοµικού Ευβοίας να την παρατείνει για ένα τρίµηνο, µονοµερώς µε τους ίδιους
όρους.
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Β. Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του ΝΠ∆∆, , για τυχόν αυξοµείωση των
χορηγουµένων ειδών. Επίσης ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση σε περίπτωση καταργήσεως
ΝΠ∆∆, προσωρινής διακοπής λειτουργίας αυτού ή µεταφοράς του σε άλλο µέρος εκτός της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οπότε στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η εκτέλεση της σύµβασης
µε απόφαση του Περιφερειάρχη µετά προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Γ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της ολικής ή µερικής κατακύρωσης, της επανάληψης ή της
µαταίωσης του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΤΙΜΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
1. Η τιµή που θα δοθεί για τα υγρά καύσιµα θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό παρεχόµενης
έκπτωσης επί της µέσης τιµής που θα προκύπτει από το Παρατηρητήριο τιµών του Τµήµατος
Εµπορίου το οποίο θα πρέπει να αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως για κάθε είδος
υγρών καυσίµων. Η τιµή θα ελέγχεται από τον φορέα µε βάση την πιστοποίηση της
υπογραφής του παραλαβόντος από τον συµβασιούχο προµηθευτή προκειµένου στη συνέχεια να
θεωρηθεί το παραστατικό από την ∆/νση Εµπορίου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Παραρτήµατος Β’ της ∆ιακήρυξης
2. Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή βρίσκονται
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά ( ακραίες περιπτώσεις )
αυτές δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά λαµβάνεται υπόψη η αµέσως
προηγούµενη τιµή ( ανώτερη ή κατώτερη ) .
3. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισµός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσµατος
του είδους ( όπως προέλευση, τύπος ) από την οποία εξαρτάται η τιµή, το είδος αποτιµάται
στην κατώτερη τιµή, από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση.

ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ:
Το είδος του καυσίµου που θα χρειασθεί για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευβοίας είναι:
ΟΜΑ∆Α Α: α) Πετρέλαιο θέρµανσης.
ΟΜΑ∆Α Β: α) Πετρέλαιο κίνησης
β) Βενζίνη Σούπερ
γ) Βενζίνη Αµόλυβδη
Οι προδιαγραφές του καυσίµου ( φυσικά και Χηµικά χαρακτηριστικά ) καθορίζονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:
Η µεταφορά πετρελαίου θέρµανσης στις Υπηρεσίες. θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή.
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις αποθήκες του παραλήπτη µε φροντίδα και έξοδα του
προµηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις ενδιαφερόµενες για την προµήθεια Υπηρεσίες που θα δίδεται
δύο ( 2 ) εργάσιµες ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης των καυσίµων.
Η παράδοση και παραλαβή του πετρελαίου θέρµανσης στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη και η
ελάχιστη παραγγελόµενη ποσότητα θα είναι 1.000 λίτρα, θα γίνεται µέσα σε δύο ( 2 ) εργάσιµες ηµέρες
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από την λήψη κάθε παραγγελίας σε ώρες λειτουργίας των φορέων και σε έκτακτες περιπτώσεις ακόµη
και σε ώρες πέραν του ωραρίου των Υπηρεσιών.
Η παραλαβή πετρελαίου κίνησης και βενζινών θα γίνεται σε συνεννόηση µε την κάθε Υπηρεσία, ης
Π.Ε Εύβοιας ,σε πρατήρια του προµηθευτή ή σε συνεργαζόµενα µε τον προµηθευτή πρατήρια (τα οποία
υποδείχθηκαν από αυτόν στην προσφορά του) και είναι σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτηµα της παρούσης Σύµβασης.
Το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή κατόπιν παραγγελίας
από τις ενδιαφερόµενες για την προµήθεια Υπηρεσίες που θα δίδεται δύο ( 2 ) εργάσιµες ηµέρες
τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης των καυσίµων.
Προκειµένου για πετρέλαιο η παράδοση και παραλαβή στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη που η
ελάχιστη παραγγελόµενη ποσότητα θα είναι 1.000 λίτρα, θα γίνεται µέσα σε δύο ( 2 ) εργάσιµες ηµέρες
από την λήψη κάθε παραγγελίας σε ώρες λειτουργίας των φορέων και σε έκτακτες περιπτώσεις ακόµη
και σε ώρες πέραν του ωραρίου των Υπηρεσιών.
Πριν από κάθε παραλαβή η Επιτροπή παραλαβής ελέγχει τις βάννες του βυτιοφόρου οχήµατος, οι
οποίες πρέπει να είναι σφραγισµένες µε ειδικές µολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά
σηµεία της εταιρείας που προµηθεύει το πετρέλαιο.
Η επιτροπή παραλαβής θα είναι τριµελής.
Αντικείµενο της Επιτροπής παραλαβής είναι:
1. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας, από τον
προµηθευτή.
2. Έλεγχος µακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους , όπως χρώµατος κ.λ.π.
3. Η παραλαβή των ειδών µε σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Σ’ αυτό θα
αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του χορηγουµένου
καυσίµου και θα υπογράφεται και από τον προµηθευτή. Σε περίπτωση άρνησής του θα γίνεται
σχετική παρατήρηση.
4. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκοµισθέντων ειδών µε σύνταξη αντιστοίχων
πρακτικών παράβασης ή απόρριψης τα οποία θα αποστέλλονται στην ∆/νση ∆ιοικητικού
Οικονοµικού. Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται
και στο πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και την διαπιστωθείσα παράβαση, καθώς επίσης και
αν αυτή δηµιούργησε ή όχι πρόβληµα στην Υπηρεσία.
5. Η παράδοση των υγρών καυσίµων στις περιφερειακές Υπηρεσίες της Π.Ε Ευβοίας θα γίνεται από
την προσφέρουσα Επιχείρηση από αντιπροσώπους ή πράκτορες αυτής και όχι από άλλα πρατήρια
καυσίµων, διαφορετικά θα επιβληθούν οι προβλεπόµενες από το Νόµο κυρώσεις. Επίσης όσον
αφορά την προµήθεια καυσίµων των µηχανηµάτων έργων και των αυτοκινήτων της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (χιονοπτώσεις,
πυρκαγιές, πληµµύρες, κατολισθήσεις)καθώς και εργασιών πρόληψης προβληµάτων από θεοµηνίες,
η προµήθεια θα γίνεται από τα πρατήρια της περιοχής όπου βρίσκεται το µηχάνηµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β΄

ο

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΛΕΓΧΟΣ –∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε :
1) Ποιοτικό έλεγχο και 2) Ποσοτικό έλεγχο
1. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται:
α) στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδος καυσίµου χρώµατος (π.χ. πετρέλαιο
θέρµανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώµα κιτρινωπό)
β) Στη λήψη δειγµάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην Αρµόδια Χηµική
Υπηρεσία.
Η δειγµατοληψία διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της εκφόρτωσης όταν
κριθεί σκόπιµο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αµφιβολίας για την ποιότητα.
Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές παραλαβής λαµβάνουν απ’
ευθείας τα δείγµατα και τα αποστέλλουν στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία ή καλούν τις αρµόδιες
Υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό ή το Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου του Τµήµατος Εµπορίου. Η
δειγµατοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρακτικό δειγµατοληψίας. Σε
περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας « ο
παραδίδων τα καύσιµα αρνήθηκε να υπογράψει» και η δειγµατοληψία διεξάγεται κανονικά.
Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην Επιτροπή παραλαβής
δείγµα του καυσίµου ποσότητος ενός λίτρου το οποίο θα λαµβάνεται ανεξάρτητα από την
δειγµατοληψία της παρ, ( β ), από τον σωλήνα εκφόρτωσης µετά την διέλευση των είκοσι πρώτων
λίτρων όπως ορίζει το άρθρο 431 της 14/89 Αγορανοµικής ∆ιάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της
Επιτροπής, στο δείγµα θα προσαρτάται ετικέτα µε όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο
άρθρο. ( π.χ. είδος καυσίµου, ποσότητα, αριθµ. ∆ελτίου Αποστολής κ.λ.π.)
Το δείγµα αυτό θα φυλάσσεται από τον Φορέα µέχρι εξάντλησης των καυσίµων από την δεξαµενή.
Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις.
2 . Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίµων 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.
Τα ύψη αυτά θα σηµειώνονται στο ∆ελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 387 της 14/89
Αγορανοµικής ∆ιάταξης για την ∆ιανοµή Πετρελαίου Θέρµανσης.

ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Α. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται από την αρµόδια οικονοµική Υπηρεσία της ΠΕ Εύβοιας
Η Υπηρεσία υποχρεούται µέσα σε σαράντα πέντε ( 45 ) ηµέρες από της υποβολής σ’ αυτό των
δικαιολογητικών να πληρώσει τον προµηθευτή.
Β. Τα δικαιολογητικά πληρωµής, που θα υποβάλλονται από τον προµηθευτή στην αρµόδια Υπηρεσία
µε αίτηση, είναι τα εξής:
1. Τιµολόγιο του προµηθευτή , σε τρία ( 3 ) αντίγραφα , το οποίο θα φέρει όλα τα
προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις στοιχεία.
2. Πρωτότυπο πρωτόκολλο παραλαβής συντεταγµένο από την Επιτροπή
Παραλαβής της Υπηρεσίας υπογεγραµµένο και από τον ίδιο
τον προµηθευτή ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε πλήρη περιγραφή των ειδών.
Σε περίπτωση που το πρωτόκολλο παραλαβής φέρει ξέσµατα ή διορθώσεις θα πρέπει στο
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σηµείο αυτό να υπογράψει η Επιτροπή και να τίθεται και η σφραγίδα της Υπηρεσίας..
3. Το πρωτότυπο δελτίο αποστολής µε πλήρη περιγραφή του είδους .
Γ. Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουµένων ειδών, οι οποίες βαρύνουν την Υπηρεσία είναι αυτές
που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων για την
κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
Ν. 4071/2012.

ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από την Περιφερειακή Ενότητα ένα είδος ποιοτικά
εκτρεπόµενο η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής –
Αποσφράγισης καθώς και Προµηθειών, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιµής του είδους, και πέραν
τούτου να επιβάλει και ποινή.
Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προµηθευτής να προσκοµίσει τα είδη στις Υπηρεσίες,. ή
παραλείψει να προσκοµίσει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα προσκοµίσει
καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και µη αντικατάστασής
τους στην ταχθείσα προθεσµία, τότε η Υπηρεσία. µπορεί εξωσυµβατικά να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα
προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε η τυχόν επί πλέον 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, βαρύνει τον προµηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του µετά από απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής Προµηθειών , εκτός των άλλων
κυρώσεων που πιθανόν να επιβληθούν.
Γ. Για τον παραπάνω καταλογισµό θα πρέπει η Υπηρεσία να διαβιβάσει στο Τµήµα Εµπορίου α)το
δελτίο παραγγελίας προς τον συµβασιούχο προµηθευτή β) το σχετικό πρακτικό παράβασης, µε τη
σηµείωση ότι έλαβε γνώση ο προµηθευτής γ) το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο
εµπόριο δ) το τιµολόγιο αγοράς.
∆. Η Οικονοµική Επιτροπή για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύµβασης από τον προµηθευτή
και ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα επανάληψής της µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Προµηθειών, επιβάλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις από το Ν. 2286/95, Π∆ 118/07 και τις ισχύουσες
αποφάσεις δηλαδή σύσταση, πρόστιµο, κήρυξη εκπτώτου από όλη την σύµβαση του Ν.Π.∆.∆. κλπ.
που έκανε την παράβαση.
Ε. Τα πρόστιµα, οι καταλογισµοί και κάθε άλλη απαίτηση της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας κατά
του προµηθευτή, θα κρατούνται, µετά από απόφαση της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού, απ’ αυτά
που έχει να πάρει ο προµηθευτής, ή από την κατατεθειµένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
και θα βεβαιούνται σαν έσοδο υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας θα εισπράττονται δε
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συµβάσεως κατετέθησαν από τον προµηθευτή η µε
αριθµό ……………… εγγυητική επιστολή της ……………………………….. ύψους # …………….
€ # ……..……………………............ ΕΥΡΩ.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την τέλεια εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως ή και µέρος αυτής
κατά την διάρκεια εκτελέσεώς της κατά την κρίση της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού µετά τη
γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης.
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Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π∆ 118/2007 και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών και ισχυουσών Υπουργικών αποφάσεων.
Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε θέµατος που τυχόν θα προκύψει από την ερµηνεία της
σύµβασης κατά την διάρκεια εκτέλεσής της, είναι τα ∆ικαστήρια της Χαλκίδας, όπου ανήκουν οι
Υπηρεσίες της ΠΕ Ευβοίας
Η σύµβαση αυτή έγινε σε τρία (3) πρωτότυπα διαβάστηκε στους συµβαλλόµενους και υπεγράφη και
από τους δύο.
Το ένα πρωτότυπο κατατέθηκε στο αρµόδιο γραφείο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
………………………

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(πετρέλαιο κίνησης & βενζίνες)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Ανήκει στην διακήρυξη)
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται:
1) Κατάσταση µε τους τόπους, στους οποίους ο κάθε προµηθευτής έχει πρατήρια ή
πράκτορες ή αντιπροσώπους σε περίπτωση που αυτός διαθέτει(ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνα
αντιπροσώπων ή πρακτόρων ανά περιοχή) και ειδικότερα στις πόλεις της Ιστιαίας, της Κύµης, του
Αλιβερίου και της Καρύστου.
2) Βεβαίωση του προµηθευτή: α) για την ποιότητα και επάρκεια των καυσίµων
καθώς και την καλή εκτέλεση της προµήθειας και β) ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σύµβασης και
τους αποδέχεται πλήρως.

26

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Ανήκει στην διακήρυξη)

Προς:
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
Τµήµα Προµηθειών, 34100 Χαλκίδα

Σύµφωνα µε την διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014, προσφέρω κατ΄ είδος τις παρακάτω τιµές:

Eίδος

Ποσοστό έκπτωσης επί της
µέσης τιµής
(ολογράφως)

Ποσοστό έκπτωσης επί της
µέσης τιµής
(αριθµητικώς)

Πετρέλαιο θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αµόλυβδη
Βενζίνη Σούπερ αµόλυβδη
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(στο σύνολο)

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Χαλκίδα …/…./2014

Ο Προσφέρων

