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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.500,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του Ν.2672/1998 (Α΄290) άρθρο 14 «∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά
µέσα (τηλεοµοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο).
- Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο - Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα αρθ.21
και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).
- Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
- Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Αύξηση αποδοχών
∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις.
- Το Ν.3886/2010 «Περί ∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συµβάσεων, δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την
οδηγία 89/605 ΕΟΚ»
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- Την υπ΄αρίθµ.35130/739 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την αύξηση των
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
- Το Π∆ 173/90 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» άρθρα 40 και 42
- Την υπ’αριθµ. εγκύκλιο Π1/2354/10-6-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την
κατάρτιση Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2011.
- Το υπ’αριθµ.57256/4-11-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών για τρόφιµα, αναλώσιµα
είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή».
- Το Ν.2503/97 άρθρο 13 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθµιση
θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες ρυθµίσεις».
- Το Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
- Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων

κατά

τη

διαδικασία

σύναψης

δηµοσίων

συµβάσεων»

όπως

τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α΄/10.11.2005), ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 5
αυτού, µε το οποίο αναριθµήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 σε παρ. 4 του
άρθρου 5 του νόµου αυτού και της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005.
- Το Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου».
- Το Π.∆.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης».
- Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
- Τις διατάξεις του Ν.4013/15-09-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

–

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ω.3588/2007»
- Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 « Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωµένη διοίκηση – Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Οι αποφάσεις ανάληψης AAY α) µε αριθ.πρωτ.03/οικ.1286/27-03-2013 (Α∆Α:ΒΕΑΚ7ΛΒΟΙΚ.) ποσού 56.500,00 ευρώ που βαρύνουν τον ΕΙ∆ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ & ΚΑΕ 3311.1511.0001
οικ.έτους 2013 για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.Π.Ε. Καβάλας.
-Την αριθµ. 399 /30 -5-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ανατολικής
Μακεδονίας- Θράκης (Πρακτικό 19/30-5-2013) µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του
διαγωνισµού και οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισµού και ενστάσεων.
-Την κάλυψη των αναγκών σε υγρά καύσιµα κίνησης των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Π.Ε.
Καβάλας από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-12-2013.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο αξιολόγησης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, µε
σφραγισµένες προσφορές σε €, για την ανάδειξη προµηθευτή καυσίµων κίνησης για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας, για χρονική περίοδο από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 31-12-2013, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: πενήντα έξι
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ(56.500,00 €) µε Φ.Π.Α.
2. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α.Μ.Θ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ε.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20
ΤΚ 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
ΓΡΑΦ.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ος
2 ΟΡΟΦΟΣ

14/ 6 /2013

ΗΜΕΡΑ

Παρασκευή

ΩΡΑ

10.00 π.µ.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από το Τµήµα Προµηθειών µέχρι 14 / 6 /2013, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ (τέλος κάθε προσφοράς) στο Γραφείο 215 του ∆ιοικητηρίου
της Π.Ε. Καβάλας.
Μπορεί να αποστέλλεται και µε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., courier, κλπ) και παραλαµβάνεται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχεται στην υπηρεσία µέχρι την
προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού.

Προσφορές που κατατίθενται µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία
και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια και ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού
και αποσφράγισης προσφορών. Οι οικονοµικές προσφορές θα ανοιχθούν αµέσως µετά την
ολοκλήρωση των εργασιών ελέγχου των δικαιολογητικών.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
α. Έλληνες πολίτες
β. Αλλοδαποί
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γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
δ. Συνεταιρισµοί
ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που
θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
5. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς σε 6
εργάσιµες µέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον µας ζητηθούν έγκαιρα
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται
τουλάχιστον 6 ηµέρες από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
6. Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης του διαγωνισµού να είναι
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα κατά το νόµο.
7.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Καβάλας Εθνικής Αντίστασης 20 Τ.Κ. 65110
ος
ΚΑΒΑΛΑ, Γραφείο 215, 2 όροφος, τηλ: 2510291215, fax:2510291610.
8. Τα έξοδα της δηµοσίευσης του σχετικού διαγωνισµού βαρύνουν την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.Π.Ε. Καβάλας.
9. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης διατίθεται ελεύθερα από: α) το τµήµα Προµηθειών της
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20 Τ.Κ. 65110
ΚΑΒΑΛΑ,και β) σε ηλεκτρονική µορφή στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης (www.pamth.gov.gr) καθώς και στον ιστότοπο της Π.Ε. Καβάλας
(www.pekavalas.eu)
Η αναθέτουσα αρχή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εγγυηθεί την πληρότητα, ορθότητα
και ακρίβεια των κειµένων που δηµοσιεύονται στις ηλεκτρονικές σελίδες, λόγω µη πλήρους
προστασίας του διαδικτύου. Ως εκ τούτου οι παραλήπτες του Τεύχους του ∆ιαγωνισµού από τις
ηλεκτρονικές σελίδες, οφείλουν να ελέγχουν την πληρότητα της διακήρυξης και σε περίπτωση
που διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη, να το γνωρίσουν εγγράφως εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή, στην ∆/νση Οικονοµικού – ∆ιοικητικού, Τµήµα
Προµηθειών της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
10. Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση:
• και σε µία (1) τοπική εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
11. Για ανάρτηση:
• Στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
• Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.E.Καβάλας.
• Στο Επιµελητήριο της Π.Ε. Καβάλας.
• ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (www.pamth.gov.gr)
• στον ιστότοπο της Π.Ε. Καβάλας (www.pekavalas.eu)
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Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών
διατάξεις του ∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες διέπουν την παρούσα διακήρυξη
καθώς και την σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Γ. ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1Ο :
Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη.
1. Οι προσφορές, παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισµό.
2. ∆είγµατα των προσφεροµένων ειδών δεν αποστέλλονται.
3. Οι προσφορές µπορούν να αποσταλούν στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο ,µε την
απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και εντός του ωραρίου των
υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων
του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη.
4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια
όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της
εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να
αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη
διαδικασία.
5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Β) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει
τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Π.∆. 118/07. Μέσα στο φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως
εξής:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά και στοιχεία.
β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
γ) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά».
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα επί ποινή απορρίψεως.
3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
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φακέλου.
4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. 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’ αυτήν
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 9 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 οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως όπως αναφέρεται στην ίδια διακήρυξη δεν κωλύει τη συµµετοχή στον
διαγωνισµό. Στους διαγωνισµούς, οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού
δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν.
3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173).
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιον 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.
Γ) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.∆.
118/07 και, αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν
και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε
το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά
µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η
συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

∆) ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 2ο :
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Α) Οι Έλληνες πολίτες.
Β) Οι Αλλοδαποί.
Γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα Αλλοδαπά ή Ηµεδαπά.
∆) Οι Συνεταιρισµοί.
Ε) Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 3
Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης:
Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά
τους τα εξής:
α. Υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
• δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους
οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (να αναφέρεται η ονοµασία του
Επιµελητηρίου) καθώς και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π. ∆. 118/07 κατάσταση (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)
iii. Να αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως,
καθώς και ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής κατακύρωσης του
διαγωνισµού, όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος.
iv. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 και σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/07.
γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
δ. Όλοι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς τους
να δηλώσουν ή να υποβάλλουν µε υπεύθυνη δήλωση τα εξής:
-Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου.
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-Με πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται
από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.
-∆ήλωση για την χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόµενων
ειδών.
-Ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για τους σκοπούς του
διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα
τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή
επιχειρηµατικό απόρρητο.
ε. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η µη έγκαιρη και µη προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί
αιτία αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωµα να ζητήσει από τον µειοδότη δικαιολογητικά απαραίτητα για την
τεκµηρίωση της δήλωσης περί δικαιολογητικών του νόµου 1599/1986, τα οποία
υποχρεούται να παρέχει.
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, 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 άρθρο 14 του Ν. 2672/1998 (Α΄290) «∆ιακίνηση µε ηλεκτρονικά µέσα
(τηλεοµοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)», οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο
φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται
κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/07.
α) Έλληνες πολίτες
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του
Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
(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 τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης 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 επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφη ειδοποίησης.
(5) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης 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
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(1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης 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 εγκατάστασης 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.
(4) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος
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 (Α΄101), 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).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από
τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης
της περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση
από την αρµόδια Υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ., στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
7α 1ια΄ και 7β. 12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, όπως εκάστοτε. Επί ηµεδαπών
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό
της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
(5) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
δ) Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού 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 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.
(4) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
ε) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
Ένωση.
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Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο
από συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
3. Η µη έγκαιρη και µη προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του
παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
ΑΡΘΡΟ 4ο:
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών, ενώπιον όσων υπέβαλαν προσφορές ή των νόµιµων εκπροσώπων
της εφόσον παρίστανται.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών µετά την
παρέλευση του χρόνου κατά την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Προσφορές που
υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά τη στιγµή έναρξης της διαδικασίας της αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αρχικά ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι δικαιολογητικών.
Ελέγχονται, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα στοιχεία
των Φακέλων ∆ικαιολογητικών κατά φύλλο. Η Επιτροπή, αφού τα ελέγξει γνωµοδοτεί για την
καταλληλότητα αυτών, και στη συνέχεια, αν έχει διαπιστώσει ακατάλληλες προσφορές,
ανακοινώνει τα ονόµατα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους
αποκλείστηκαν.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών, για όσες προσφορές
έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
διακήρυξης.
Οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Κατά την αποσφράγιση του φακέλου οικονοµικών προσφορών, µονογράφονται και
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία κατά φύλλο.
Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµών
συντάσσει τον τελικό Πίνακα κατάταξης των διαγωνιζοµένων, από τον οποίο και προκύπτει ο
προτεινόµενος ή οι προτεινόµενοι από την αρµόδια Επιτροπή Ανάδοχοι ανά είδος ή είδη του
∆ιαγωνισµού.
Η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει και διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο της
Π.ΑΜ.Θ.. το οποίο αποφαίνεται σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 5ο :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης):
Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) εκ των προµηθευτών των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 6ο :
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της προαιρέσεως βάσει του Π.∆ 60/2007 παράρτηµα VII Α’
παράγραφος 6γ και του άρθρου 21 παράγραφος α του Π.∆. 118/07.
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του, µπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό 15% συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50%
στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον
προµηθευτή.
β. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ
περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και
υπάρχουν ισότιµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει
κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες προσφορές.
γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη Υπηρεσία για να προβεί στην
πραγµατοποίηση της προµήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισµός διενεργείται από κεντρική
αναθέτουσα αρχή.
δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
ε. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
στ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχεία
Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20του Π.∆. 118/07.
ζ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: Ι) Όταν ο
φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής
ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό. ΙΙ)
Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµόσιου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.
ΑΡΘΡΟ 7ο :
ΕΚΠΤΩΣΗ-ΤΙΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η προσφερόµενη τιµή για τα πετρελαιοειδή θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό % σύµφωνα µε το Π.∆. 173/70 στην µέση χονδρική ή λιανική τιµή του καυσίµου την
ηµέρα της παράδοσης του, χωριστά για κάθε περίπτωση.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στις εφάπαξ παραδόσεις καυσίµων στις αποθήκες των
παραληπτριών Υπηρεσιών και για ποσότητες άνω των 1.000 λίτρων υποχρεωτικά η
προσφερόµενη έκπτωση θα υπολογίζεται επί της µέσης χονδρικής τιµής του είδους κατά την
ηµέρα της παράδοσης του.
2. Ως µέση χονδρική τιµή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιµών που θα λαµβάνονται από
το σύνολο των χονδρικών τιµών των εταιρειών πετρελαιοειδών του Ν. 3054/2002 όπως
ισχύει που διαµορφώνουν για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και προµηθεύουν
πρατήρια στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σε ακτίνα πέντε (5)
χιλιοµέτρων από αυτή, επί του Εθνικού ∆ικτύου.
Η µέση λιανική τιµή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιµών που θα λαµβάνονται από ένα
τουλάχιστον πρατήριο κάθε εταιρείας πετρελαιοειδών Ν. 3054/2002 που φέρει το σήµα
αυτής, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σε ακτίνα πέντε (5)
χιλιοµέτρων επί του Εθνικού ∆ικτύου από αυτήν.
Στις ανωτέρω τιµές δεν επιτρέπεται καµία επιπλέον προσαύξηση πλην των κρατήσεων ως
κατωτέρω:
3. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων είναι:
1. Υπέρ ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσηµο 2% πλέον ΟΓΑ 20%.
2. Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25%, Χαρτόσηµο 1% πλέον ΟΓΑ 20%.
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3. Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30%, Χαρτόσηµο 2% πλέον ΟΓΑ 20%.
4. Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (παρ.3 αρθ.4 του Ν.4013/2011) 0,10%.
Από τις ανωτέρω κρατήσεις, σε ότι αφορά την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των
υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την
αναθέτουσα αρχή.
4. Παρακράτηση φόρου κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
ΑΡΘΡΟ 8ο :
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να
υποβάλλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
15 του Ν. 118/2007 προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε
το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους,
το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον
κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το
ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.[Η παρ. 6 προστέθηκε µε το
άρθρο 35 του Ν. 337/2005 (Α΄ 202)].
Προσφερόµενη τιµή
1. Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως
καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στο τόπο και
µε τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη.
2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ.
3. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του Υπουργού ή του αρµοδίου για την
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 9ο :
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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 όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε
απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.∆. 118/07.
3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύµβαση όταν:
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α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από την σύµβαση µπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία
παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση, επιβάλλονται
µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/07.
Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός
γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια υλικού, 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.
β. 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 τον διαγωνισµό.
γ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών, για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά
έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα
αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.∆. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 10ο :
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε
απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση
άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
3. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
5. Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που
αφορά τα παρακάτω αδικήµατα:
Ι. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
ΙΙ. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου. ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΙV. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 01/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για πρόληψη χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
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δραστηριότητες.
ΑΡΘΡΟ 11ο :
ΕΙ∆ΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Οι ποσότητες βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, θα είναι κάθε φορά αυτές που θα αναφέρονται στις
έγγραφες ή προφορικές παραγγελίες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενοτήτας. Η ποιότητα
των ανωτέρω ειδών θα πρέπει να είναι ίδια µε εκείνων των καυσίµων που παράγουν τα
Κρατικά ∆ιυλιστήρια.
Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός είδους καυσίµου από άλλη καύσιµη ύλη για τις ανάγκες
των παραληπτριών υπηρεσιών ο Προµηθευτής δεν µπορεί να προβάλει καµία αξίωση.
ΑΡΘΡΟ 12ο :
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο
που ορίζει η σύµβαση.
2. Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-122013 τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών µέσα σε 48 ώρες από την
προφορική ή έγγραφη παραγγελία και κατά τις ώρες εργασίας των Υπηρεσιών.
3. Η παράδοση θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις ή πρατήρια του προµηθευτή απ’ ευθείας στις
αποθήκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας., µε φροντίδα και δαπάνη
του προµηθευτή. Ως αποθήκες νοούνται και τα αυτοκίνητα ή µηχανήµατα έργων των
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για προµήθειες από βενζιναντλίες
πρατηρίων, εφόσον δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις παροχής στις παραλήπτριες Υπηρεσίες.
4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των
υλικών µπορεί να µετατεθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µηνών µε το πλήρες
δικαίωµα του αγοραστή (Π.Α.Μ.Θ.) να το δηλώσει µε απλή δήλωση προς τον προµηθευτή,
χωρίς αυτός να µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση για την αιτία αυτή από την
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
6. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των
συµβατικών ειδών.

ΑΡΘΡΟ 13ο :
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσής του, έναντι της Π.Α.Μ.Θ- Π.Ε.
Καβάλας για τις περιπτώσεις αυξοµειώσεως της δυνάµεως αυτής, αυξοµείωσης των
χορηγουµένων σε αυτήν ποσοτήτων υγρών καυσίµων ή περίπτωση διάλυσης ή µεταφοράς των
∆/νσεων της σε άλλο τόπο, οπότε στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις µπορεί να παύσει η
περαιτέρω προµήθεια.
ΑΡΘΡΟ 14ο :
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προµηθευτής ως προς την διακήρυξη και την σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των
δικαστηρίων της Π.Ε. Καβάλας.
ΑΡΘΡΟ 15ο :
ΑΛΛΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας διατηρεί το δικαίωµα:
Α) Κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της υπό προµήθεια
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ποσότητας.,
Β) Της εξαίρεσης ∆/νσεων χωρίς να δεσµεύεται από τον µειοδότη που θα αναδειχθεί από τον
διενεργούµενο διαγωνισµό για τις εξής περιπτώσεις:
1. Για Υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ., οι οποίες βρίσκονται εκτός της έδρας της Π.Ε. Καβάλας και
διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους κάτω των 500 λίτρων και
2. Για Υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ. που τυχόν τεθούν µε Νόµο εκτός Π.Α.Μ.Θ.
Γ) Της επαύξησης της συµβατικής ποσότητας και µέχρι ποσοστού 15% το ανωτέρω ή µείωσης
της ποσότητας µέχρι ποσοστού 50% . Η επαύξηση αυτή µπορεί να γίνει µέσα σε 90 ηµέρες από
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ενώ η µείωση καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης.
∆) Της επιβολής ποινικής ρήτρας µέχρι ποσοστού 10% για την εκ µέρους των προµηθευτών
καθυστέρηση παράδοσης των συµβατικών ειδών. Το ανώτατο αυτό ποσοστό, θα
προσδιορίζεται µε βάση το χρόνο καθυστέρησης παράδοσης του είδους, σε συνδυασµό µε την
συµβατική του αξία.
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από το τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικούΟικονοµικού της Π.Ε Καβάλας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε
ταχυµεταφορά (courier) µε χρέωση του παραλήπτη. Επίσης σε ηλεκτρονική µορφή διατίθεται
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ www.pamth.gov.gr.
Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφοράς (courier), η Π.Α.Μ.Θ.Π.Ε. Καβάλας δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία
των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Π.Α.Μ.Θ. .- Π.Ε. Καβάλας να έχει στην διάθεση της πλήρη
κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει
τυχόν συµπληρωµατικά έντυπα.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη
πληρότητας, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως
στην Π.Α.Μ.Θ.- Π.Ε. Καβάλας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της
νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 2286/95 και το Π.∆. 118/07.
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Γενικές Προδιαγραφές
Βενζίνη : Αµόλυβδη
Πετρέλαιο : Κίνησης
2. Ειδικές προδιαγραφές
Η ποιότητα θα είναι ίδια µε εκείνων των καυσίµων που παράγουν τα Κρατικά ∆ιυλιστήρια
και είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες αποφάσεις του Α.Χ.Σ.

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ
(κατά προσέγγιση)

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ(κατά
1 προσέγγιση)
ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΜΕ
2 ΦΠΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ

22.000 λίτρα

14.000 λίτρα

31.000 ευρώ

25.200 ευρώ
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