ΑΔΑ: Ω40ΘΩΗΟ-4ΦΙ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.07.08 15:24:13
EEST
Reason:
Location: Athens

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 122

Στην Ερμούπολη σήμερα 6/7/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:15, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου
- Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα,
λόγω: α) λήξης υφιστάμενων συμβάσεων και ανάγκης άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών β)
ολοκλήρωσης των επιχορηγήσεων του 3on3 LG Aegean Βall Festival το οποίο έχει προγραμματιστεί
για την προσεχή εβδομάδα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ.15070/5-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του
3852/2010 όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)
3. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
4. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κα Σερεμέτη Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 4o:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της
Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης/θέρμανσης και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των
εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων
Ψηφίσθηκε ομόφωνα το έκτακτο και κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω λήξης υφιστάμενων
συμβάσεων και ανάγκης άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 14778/1-72016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, το οποίο αναφέρει τα εξής:
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 1/2016 Ενιαίας Μελέτης που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, καθώς και τους όρους της Διακήρυξης της Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης/ Θέρμανσης και Λιπαντικών
για τις ανάγκες του Δήμου και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων ετήσιας διάρκειας, περιόδου 2016-2017
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σχετική προμήθεια με τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

2.Το με αρ. πρωτ. 15144/1-3-2016 (ΑΔΑ ΩΘΨΒΟΡ1Ι-Η1Π) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
με θέμα “Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ο.ε
2016”.
3. Τη με αρ.121/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση ανάληψης πολυετούς
δέσμευσης οικ. Ετών 2016 – 2017 για την εκτέλεση της Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης/ Θέρμανσης και
Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων

4. Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.
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5.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσει τους όρους
διακήρυξης για την εκτέλεση της Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης/θέρμανσης και Λιπαντικών για τις ανάγκες του
Δήμου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.
6.Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7.Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές της 1/2016 Ενιαίας Μελέτης της Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης/
Θέρμανσης και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων ετήσιας
διάρκειας, περιόδου 2016-2017 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σχετική προμήθεια με τη διενέργεια
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού:
1.Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) με το οποίο κυρώθηκε η
Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/Α’ της 12ης /12/2012, ορίζεται ότι:
«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες:
 Πετρελαιοειδών
για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφ’ εξής
από τους οικείους Δήμους.»
Η Ενιαία αυτή Μελέτη αφορά,
α)στην προμήθεια υγρών καυσίμων που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων, τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου
Σύρου Ερμούπολης και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων του, και
β)την προμήθεια ελαίων και λιπαντικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και
των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων του
Συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τους εξής φορείς, οι οποίοι
αναφέρονται ως Φορείς Υλοποίησης της Προμήθειας:
1. Τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. A’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σύρου Ερμούπολης
3. Το Ν.Π.Δ.Δ. Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σύρου Ερμούπολης
4. Το Ν.Π.Δ.Δ. Φορέας Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων ΦΟΔΣΑ Δήμου Σύρου Ερμούπολης
Τα υπό προμήθεια είδη, είναι και ταξινομούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV υπό τους αριθμητικούς κωδικούς ως
κάτωθι :
1.
2.
3.
4.

Πετρέλαιο θέρμανσης υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09135100-5
Πετρέλαιο κίνησης υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09134100-8
Βενζίνη αμόλυβδη υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09132100-4
Ελαιολιπαντικά CPV 24951000-5

Τα υπό προμήθεια είδη διακρίνονται ανά κατηγορία σε δύο (2) βασικές Ομάδες, όπως
αναλύονται στην 1/2016 ενιαία εγκεκριμένη Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης Παράρτημα Α΄, ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017
Οι ομάδες Α και Β των υπό προμήθεια ειδών, διακρίνονται ανά είδος και ανά φορέα, σε (υπο)Ομάδες ως
εξής:
ΟΜΑΔΑ Α:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017
ΟΜΑΔΑ Α.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
ΟΜΑΔΑ Α.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
ΟΜΑΔΑ Α.6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
A’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ Α.7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017
ΟΜΑΔΑ Β.1.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ Β.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μια ή περισσότερες
ομάδες/(υπο) ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν άρθρο και ορίζονται στην
αριθμ. 1/2016 Ενιαία Μελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνει το σύνολο των
ειδών κάθε ομάδας/(υπο) ομάδας και τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.
Δηλαδή,
Η προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017, μπορεί να υποβληθεί:
α) είτε για το σύνολο όλης της ομάδας και τη συνολική προκυρηχθείσα ποσότητα όλων των των ειδών των
(υπο) ομάδων (Α1,Α2,….) της ομάδας,
β)είτε για κάθε μία από τις (υπο) ομάδες καυσίμων (Α1,Α2,….), για το σύνολο της συνολικής προκυρηχθείσας
ποσότητας όλων των ειδών που περιλαμβάνει κάθε (υπο)ομάδα.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για έκαστη ομάδα
/ (υπο) ομάδα.
Η προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 20162017, δίνεται ανά είδος και για όλη τη προκυρηχθείσα ποσότητα έκαστου είδους, δηλαδή στο σύνολο των
λιπαντικών της ομάδας.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας/(υπο)ομάδας ή για µέρος της
προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους της οµάδας/υποομάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ενιαίου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα:






με τα οριζόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013.
σύμφωνα με τους όρους της …Διακήρυξης η οποία επέχει και θέση Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
σύμφωνα με την παρούσα 1/2016 Ενιαία Μελέτη, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η
οποία περιλαμβάνει και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και η οποία επέχει και θέση Ειδικής
Συγγραφής υποχρεώσεων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11389/ ΥΠΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ) , το Π.Δ 60/2007 , το Ν. 2286/95 , το Ν.
3463/2006 , το Ν. 3852/10, το Ν. 4155/13, το Ν.4281/14 και των ερμηνευτικών προς αυτά εγκυκλίων,
όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

και με κριτήριο κατακύρωσης, ως εξής :
α) Για τα καύσιμα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία επί της εκατό, (%) έκπτωση, στη
νόμιμα διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφερειακή Ενότητα
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Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το (5%), σύμφωνα με το
άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.
β) Για τα λιπαντικά κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει ενδεικτικά προϋπολογισθεί στο ποσό των: 470.474,60 € με
αναλογούν Φ.Π.Α.: 112.913,90€ και γενικό σύνολο: 583.388,50€ για διάστημα ενός έτους, για τα έτη 20162017. από την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού και την ολοκλήρωση νέου
διαγωνισµού. και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού
Στην ανωτέρω δαπάνη εμπεριέχεται Δικαίωμα Προαίρεσης 10% συνολικού ποσού 41.736,60€ (χωρίς ΦΠΑ)
που αφορά τα είδη της Ομάδας Α΄: Καύσιμα Κίνησης και Θέρμανσης
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τους ιδίους πόρους έκαστου Φορέα Υλοποίησης όπως αυτοί αναφέρονται
ανωτέρω και ως εξής:
α)Για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου στους κωδικούς: του οικονομικού έτους 2016 για το χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2016 και του έτους 2017 για το
χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως την κάλυψη του συμβατικού ποσού .
β)Η δαπάνη για το Ν.Π.Δ.Δ. Φορέας Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων ΦΟΔΣΑ , θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του στους κωδικούς: οικονομικού έτους 2016, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης έως και την 31/12/2016 και του έτους 2017 για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως την κάλυψη
του συμβατικού ποσού.
γ)Η δαπάνη για τα Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
οικονομικού έτους 2016, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31/12/2016 και
του έτους 2017 για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως την κάλυψη του συμβατικού ποσού.
Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, για τις ανάγκες του Δήμου
και των τριών (3), ως άνω, Νομικών του Προσώπων, αλλά, οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους
προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε Φορέα Υλοποίησης της προμήθειας
ξεχωριστά.
Η υλοποίηση της σύμβασης για την προμήθεια των προβλεπόμενων ειδών της μελέτης, θα γίνει με την
εξάντληση (κατά προσέγγιση) των σχετικών χρηματικών ποσών και ποσοτήτων, με την προϋπόθεση ότι το
συνολικό κόστος των καυσίμων συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, που θα παραγγελθούν,
δεν θα υπερβεί το χρηματικό ποσό του προϋπολογισμού της σύμβασης.
Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας Υλοποίησης της
προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια
ειδών.

2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
2.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΟΜΑΔΑ Α:ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται :
1)Στην Υπουργική Απόφαση 514/2004,ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ590:2009 και ενδεικτικά:
α) βαθμός κετανίων 51 min
β) κατώτερη θερμαντική ικανότητα 9800-10400 Kcal/Kg
γ) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kg max.
δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό.
ΟΜΑΔΑ Α 2.ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
H Αμόλυβδη Βενζίνη πρέπει να να καλύπτει τις προδιαγραφές, που ορίζονται :
1) Στην ΑΧΣ 510/2004,ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2) Στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2004
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α) βαθμός Οκτανίων RON 95 min
β) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kg max.
γ) Περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,15g/lt max.
δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό.
ΟΜΑΔΑ Α 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται
1) Στην Υπουργική Απόφαση 467/2002,ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2) Στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3) Στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4259
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.
Τονίζεται ο Δήμος και τα Νομικά πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα
καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό
Χημείο του Κράτους.
Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα
βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία.
Καθώς ο Δήμος δε διαθέτει δεξαμενές για καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αμόλυβδη), ο
συμμετέχων για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α΄:
- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
- ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων.

2.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1. ATF DEXRON II
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές:
Συσκευασία : συσκευασία 20 λίτρων
2. Αντιβακτηριακό πρόσθετο πετρελαίου για το μύκητα του βιοντίζελ
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια, μύκητες και ένζυμα άμεσα αποτελεσματικό, παρέχει
μακροχρόνια προστασία από βλάβες μικροβιακών υλών, παρέχει καθαρή καύση απαλλαγμένη από τέφρα,
προστατεύει αποτελεσματικά χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό και άλλα ευγενή μέταλλα από τη διάβρωση
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές:
Συσκευασία :
3. Αντιψυκτικό – ΠΑΡΑΦΛΟΥ (≤15°C) ΚΟΚΚΙΝΟ
Αντιψυκτικό, αντιπηκτικό, αντιθερµικό υγρό συνθετικής βάσης ειδικά ενισχυµένο για αντισκωριακή και
αντιδιαβρωτική προστασία, προδιαλυµένο σε απιονισµένο νερό. Θα περιέχει αιθυλενογλυκενόλη και ειδικά
αντισκωριακά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Θα παρέχει προστασία των µεταλλικών επιφανειών χειµώνα –
καλοκαίρι. Η αντιψυκτική προστασία µέχρι – 18ο C / +105 .

Εγκρίσεις –Προδιαγραφές:
Συσκευασία : συσκευασία 20 λίτρων
4. Αντιψυκτικό – ΠΑΡΑΦΛΟΥ (≤15°C) ΠΡΑΣΙΝΟ
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές:
Συσκευασία : συσκευασία 20 λίτρων
5. Βαλβολίνη SAE 75W-90
Συνθετικό λιπαντικό οδοντωτών τροχών, κατάλληλο για τη λίπανση χειροκίνητων κιβωτίων ταχυτήτων.

Εγκρίσεις –Προδιαγραφές:
Συσκευασία :
6. Βαλβολίνη SAE 75W-90
Συνθετικό λιπαντικό οδοντωτών τροχών, κατάλληλο για τη λίπανση χειροκίνητων κιβωτίων ταχυτήτων.
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: MB 235.11 API GL4,

Συσκευασία :
7. Βαλβολίνη SAE 80W-90
Συνθετικό λιπαντικό οδοντωτών τροχών, κατάλληλο για τη λίπανση χειροκίνητων κιβωτίων ταχυτήτων
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: MB 235.20

Συσκευασία :

ΑΔΑ: Ω40ΘΩΗΟ-4ΦΙ
8. Γράσο γενικής λιπάνσεως
Eξαιρετικής ποιότητας ειδικά σχεδιασμένο για γενική λίπανση και θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές
NLGI2,..KL2E-10.
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: NLGI2,..KL2E-10.

Συσκευασία :
9. Ημισυνθετικό λάδι μίξης για δίχρονους κινητήρες
Ημισυνθετικό λάδι μίξης γενικής χρήσης, ενισχυμένο ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για όλους τους 2-χρονους
κινητήρες, αερόψυκτους και υδρόψυκτους.
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: JASO FC, ISO-GLOBAL E-GD

Συσκευασία :
10. Καθαριστικό συστήματος diesel για μπεκ και αντλίες
Καθαριστικό συστήματος diesel για μπεκ και αντλίες

Εγκρίσεις –Προδιαγραφές:
Συσκευασία :
11. Λιπαντικό Hydrol ISO 68
Ενισχυμένο λιπαντικό με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας για υδραυλικά συστήματα με
ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην οξείδωση. Θα είναι κατάλληλο για χρήση σε σύγχρονα βιομηχανικά
υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα υψηλής πίεσης. Θα υπερκαλύπτει την προδιαγραφή:
51524 PART II HLP
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: 51524 PART II HLP

Συσκευασία :
12. Λιπαντικό 10-40
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέων οχημάτων που παρέχει αξιόπιστη προστασία και παρατεταμένα
διαστήματα αλλαγής λιπαντικών για φορτηγά, λεωφορεία και οχήματα εκτός δρόμου. Είναι κατάλληλο για
χρήση σε κινητήρες Euro1,2,3,4
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: ΜΒ 228.5 ACEA E4,E5,E7,API CF,έγκριση ΜΒ 228.5,ΜΑΝ Μ3277,Volvo VDS3,RVI,RXD,RLD-2

Συσκευασία :
13. Λιπαντικό 15-40
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων με συνθετική βάση
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: ΜΒ 228.3 ACEA A3/B3, A3/B4,E3,E5,E7 API CL-4/SL MB228.3/ 223.1/235.28
MAN M 3275 Volvo VDS-2

Συσκευασία :
14. Λιπαντικό 15-40
Ημισυνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων,για χρήση σε φορτηγά και λεωφορεία Euro 4.
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: ΜΒ 228.1 ACEA E6,έγκριση MB 228.51,MAN M3477.

Συσκευασία :
15. Λιπαντικό 15W-40
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: CATERPILAR
Συσκευασία : βαρέλι 200λιτρ
16. Λιπαντικό SAE 15W-50
Συνθετικό λιπαντικό

Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: ACEA A3/B3,API SL/CF,MB 229.1
Συσκευασία :
17. PENTOSIN CHF 11S
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: CHF 11S
Συσκευασία :
18. Πρόσθετο Ad Blue για κινητήρες EURO 4 και EURO 5
Θα είναι υγρό υψηλής καθαρότητας, άχρωµο, µη τοξικό και πιστοποιηµένο µε προδιαγραφές προτύπου DIN
70070. Βοηθάει στην µείωση των εκποµπών καυσαερίων σε κινητήρες νέας τεχνολογίας Euro 4 και Euro 5
βαρέων οχηµάτων. Μέγιστη θερµοκρασία αποθήκευσης 30οC και χαµηλότερη 11οC.

Εγκρίσεις –Προδιαγραφές:
Συσκευασία : συσκευασία 1.000 λίτρων
19. Υγρά μπαταρίας
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Απιονισμένο νερό για την παραγωγή και την αναπλήρωση του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας. Θα έχει υποστεί
ειδική επεξεργασία σε κατάλληλες ιοντοεναλλακτικές στήλες για την αφαίρεση των αλάτων, καθώς επίσης και
ιόντων χλωρίου. Θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ζωή στη μπαταρία.

Εγκρίσεις –Προδιαγραφές:
Συσκευασία :
20. Υγρά φρένων DOT – 4/SAE J1704
Συνθετικής βάσης υγρό φρένων για χρήση σε γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα έργων.
Εγκρίσεις –Προδιαγραφές: DOT 4 • SAE J1704 • FMVSS 116 • ISO 4925 Class 4

Συσκευασία :

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπο προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές
αρχές του Γενικού Χημείου του Κράτους της με αριθμό 176/1994 Υπουργικής Απόφασης και άλλων συναφών
διατάξεων, όπως αυτές ισχύουν .
Με ποινή αποκλεισμού και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα προσκομισθούν στην
Επιτροπή διαγωνισμού πλήρης (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ) με τα φυσικά – χημικά χαρακτηριστικά των υπό
προμήθεια προϊόντων (δείκτης ιξώδους – σημείο ροής κ.λ.π.) για κάθε μία κατηγορία ξεχωριστά.
Επίσης επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομισθούν στην υπηρεσία μας πιστοποίηση ISO 9000 (9001,
9002, 9003, ….9008) για κάθε προϊόν ξεχωριστά όπου απαιτείται.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναγράφονται υποχρεωτικός στην συσκευασία των λιπαντικών και θα
είναι αυτά που αναγράφονται στην μελέτη.
Η προσφορά θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των λιπαντικών (επί ποινή αποκλεισμού)
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
3.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ: ΟΜΑΔΑ Α:ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ/ΟΜΑΔΑ

1

2

3

4

ΕΙΔΟΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α.1.
ΟΜΑΔΑ Α.2.
ΟΜΑΔΑ Α.3.

176.000

ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Φ.ΟΔ.Σ.Α.
ΟΜΑΔΑ Α.4.
ΟΜΑΔΑ Α.5.
Α’ βάθμια
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ Α.6.
Β’ βάθμια
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ Α.7.
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ/ΕΙΔΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

45.000
33.000

25.000
500

38.000

41.000
201.000

124.000

33.500
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3.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ: ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
3.2.1. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ/ΟΜΑΔΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Μ/Μ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1

ATF DEXRON II

λίτρα

συσκευασία
20 λίτρων

1

2

Αντιψυκτικό – ΠΑΡΑΦΛΟΥ
(≤15°C) ΚΟΚΚΙΝΟ

λίτρα

συσκευασία
20 λίτρων

1

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

3
4

ΟΜΑΔΑ Β.1.

Αντιψυκτικό – ΠΑΡΑΦΛΟΥ
(≤15°C) ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

συσκευασία
20 λίτρων

Βαλβολίνη SAE 75W-90

λίτρα
λίτρα

5

Βαλβολίνη SAE 75W-90 –
προδιαγραφή 235.11

λίτρα

60

6

Βαλβολίνη SAE 80W-90 –
προδιαγραφή 235.20

λίτρα

40

7

Ημισυνθετικό λάδι μίξης για
δίχρονους κινητήρες

λίτρα

40

Λιπαντικό Hydrol ISO 68

λίτρα
λίτρα

6
140

Λιπαντικό 10-40 προδιαγραφή ΜΒ 228.5

λίτρα

180

λίτρα
λίτρα

150
5

8
9
10
11
12

Καθαριστικό συστήματος
diesel για μπεκ και αντλίες

Λιπαντικό 15-40 προδιαγραφή ΜΒ 228.1

13

PENTOSIN CHF 11S
Πρόσθετο Ad Blue για
κινητήρες EURO 4 και
EURO 5

14

Υγρά μπαταρίας

λίτρα

συσκευασία
1.000 λίτρων

λίτρα

2
40

1
24

3.2.2. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
ΦΟΡΕΑΣ/ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Μ/Μ

1
2
3

Αντιβακτηριακό πρόσθετο
πετρελαίου για το μύκητα του
βιοντίζελ
Γράσο γενικής λιπάνσεως
Λιπαντικό Hydrol ISO 68

κιλά
κιλά
λίτρα

4

Λιπαντικό 15W-40 -Προδιαγραφή
CATERPILAR

λίτρα

5

Λιπαντικό SAE 15W-50
προδιαγραφή ACEA A3/B3

λίτρα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΦΟΔΣΑ

ΟΜΑΔΑ Β.2.

40
36
360
βαρέλι
200λιτρ

1
20

ΑΔΑ: Ω40ΘΩΗΟ-4ΦΙ

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ και
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
4.1 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Α.1.

ΟΜΑΔΑ Α.2.

ΟΜΑΔΑ Α.3.

Πετρέλαιο
κίνησης
176.000

Πετρέλαιο
θέρμανσης
45.000

Βενζίνη
αμόλυβδη
33.000

176.000
1,270

45.000
0,862

33.000
1,648

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΦΠΑ

223.520,00
53.644,80

38.790,00
9.309,60

54.384,00
13.052,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)

277.164,80

48.099,60

67.436,16

17.600
1,270

4.500
0,862

3.300
1,648

22.352,00
5.364,48

3.879,00
930,96

5.438,40
1.305,22

27.716,48

4.809,96

6.743,62

193.600

49.500

36.300

1,270

0,862

1,648

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)
ΦΠΑ

245.872,00
59.009,28

42.669,00
10.240,56

59.822,40
14.357,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)

304.881,28

52.909,56

74.179,78

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1)
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ 10% ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1) +
ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

Οι τιμές έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα εβδομαδιαία Δελτία Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Περιφερειακή Ενότητα Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
βλ. σχετική ιστοσελίδα:
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_03_06_2016.pdf για τα καύσιμα κίνησης
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_24_04_2016.pdf για το πετρέλαιο θέρμανσης

4.2. ΦΟΡΕΑΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
ΦΟΡΕΑΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Α.4.

ΟΜΑΔΑ Α.5.

Πετρέλαιο
κίνησης
25.000

Βενζίνη αμόλυβδη
500

25.000
1,270

500
1,648

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΦΠΑ

31.750,00
7.620,00

824,00
197,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)

39.370,00

1.021,76

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
(1)
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

για την

ΑΔΑ: Ω40ΘΩΗΟ-4ΦΙ

ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ 10% ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

2.500
1,270

50
1,648

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΦΠΑ

3.175,00
762,00

82,40
19,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)

3.937,00

102,18

27.500

550

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
(1) + ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

1,270

1,648

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)
ΦΠΑ

34.925,00
8.382,00

906,40
217,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)

43.307,00

1.123,94

Οι τιμές έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα εβδομαδιαία Δελτία Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Περιφερειακή Ενότητα Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
βλ. σχετική ιστοσελίδα:
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_03_06_2016.pdf για τα καύσιμα κίνησης
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_24_04_2016.pdf για το πετρέλαιο θέρμανσης

4.3. Α' ΒΑΘΜΙΑ και Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ Α.6.

Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ Α.7.

Πετρέλαιο
θέρμανσης
38.000

Πετρέλαιο θέρμανσης
41.000

38.000
0,862

41.000
0,862

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΦΠΑ

32.756,00
7.861,44

35.342,00
8.482,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)

40.617,44

43.824,08

3.800
0,862

4.100
0,862

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΦΠΑ

3.275,60
786,14

3.534,20
848,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)

4.061,74

4.382,41

41.800
0,862

45.100
0,862

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)
ΦΠΑ

36.031,60
8.647,58

38.876,20
9.330,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)

44.679,18

48.206,49

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1)
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ 10% ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1)
+ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

για την

ΑΔΑ: Ω40ΘΩΗΟ-4ΦΙ
Οι τιμές έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα εβδομαδιαία Δελτία Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Περιφερειακή Ενότητα Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
βλ. σχετική ιστοσελίδα:
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_03_06_2016.pdf για τα καύσιμα κίνησης
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_24_04_2016.pdf για το πετρέλαιο θέρμανσης

για την

5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ και
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΕΙΔΟΣ

Πετρέλαιο κίνησης
201.000

Πετρέλαιο θέρμανσης
124.000

Βενζίνη αμόλυβδη
33.500

201.000
1,270

124.000
0,862

33.500
1,648

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΦΠΑ

255.270,00
61.264,80

106.888,00
25.653,12

55.208,00
13.249,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)

316.534,80

132.541,12

68.457,92

20.100
1,270

12.400
0,862

3.350
1,648

25.527,00
6.126,48

10.688,80
2.565,31

5.520,80
1.324,99

31.653,48

13.254,11

6.845,79

221.100
1,270

136.400
0,862

36.850
1,648

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)
ΦΠΑ

280.797,00
67.391,28

117.576,80
28.218,43

60.728,80
14.574,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)

348.188,28

145.795,23

75.303,71

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1)
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ 10% ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1) +
ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

Οι τιμές έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα εβδομαδιαία Δελτία Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Περιφερειακή Ενότητα Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
βλ. σχετική ιστοσελίδα:
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_03_06_2016.pdf για τα καύσιμα κίνησης
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_24_04_2016.pdf για το πετρέλαιο θέρμανσης

για την

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ και
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πετρέλαιο κίνησης

Πετρέλαιο θέρμανσης

Βενζίνη
αμόλυβδη

221.100
1,270

136.400
0,862

36.850
1,648

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

280.797,00

117.576,80

60.728,80

ΦΠΑ

67.391,28

28.218,43

14.574,91

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

348.188,28

145.795,23

75.303,71

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ +
ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ Α

459.102,60
110.184,62
569.287,22

ΑΔΑ: Ω40ΘΩΗΟ-4ΦΙ
Οι τιμές έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα εβδομαδιαία Δελτία Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Περιφερειακή Ενότητα Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
βλ. σχετική ιστοσελίδα:
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_03_06_2016.pdf για τα καύσιμα κίνησης
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_24_04_2016.pdf για το πετρέλαιο θέρμανσης

7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
7.1.
ΦΟΡΕΑΣ/
ΟΜΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ
ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΟΜΑΔΑ Β.1.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

συσκευασία
20 λίτρων

1

88,00

88,00

συσκευασία
20 λίτρων

1

34,00

34,00

2
40

34,00
20,24

68,00
809,60

λίτρα

60

20,24

1.214,40

λίτρα

40

4,77

190,80

λίτρα

40

8,05

322,00

Καθαριστικό συστήματος diesel
για μπεκ και αντλίες
Λιπαντικό Hydrol ISO 68

λίτρα
λίτρα

6
140

17,25
4,89

103,50
684,60

Λιπαντικό 10-40 - προδιαγραφή
ΜΒ 228.5

λίτρα

180

11,10

1.998,00

λίτρα
λίτρα

150
5

6,67
11,00

1.000,50
55,00

1
24

1.150,00
1,50

1.150,00
36,00
7.754,40
1.861,06
9.615,46

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Μ/Μ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1

ATF DEXRON II

λίτρα

2

Αντιψυκτικό – ΠΑΡΑΦΛΟΥ
(≤15°C) ΚΟΚΚΙΝΟ

λίτρα

3
4

Αντιψυκτικό – ΠΑΡΑΦΛΟΥ
(≤15°C) ΠΡΑΣΙΝΟ
Βαλβολίνη SAE 75W-90

λίτρα
λίτρα

5

Βαλβολίνη SAE 75W-90 –
προδιαγραφή 235.11

6

Βαλβολίνη SAE 80W-90 –
προδιαγραφή 235.20

7

Ημισυνθετικό λάδι μίξης για
δίχρονους κινητήρες

8
9
10
11
12
13
14

Λιπαντικό 15-40 - προδιαγραφή
ΜΒ 228.1
PENTOSIN CHF 11S
Πρόσθετο Ad Blue για κινητήρες
EURO 4 και EURO 5
Υγρά μπαταρίας
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

λίτρα
λίτρα

συσκευασία
20 λίτρων

συσκευασία
1.000 λίτρων

7.2.
ΦΟΡΕΑΣ/ΟΜΑΔΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ
ΤΙΜΗ

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Μ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Αντιβακτηριακό πρόσθετο
πετρελαίου για το μύκητα του
βιοντίζελ

κιλά

40

18,98

759,20

2
3

Γράσο γενικής λιπάνσεως
Λιπαντικό Hydrol ISO 68

κιλά
λίτρα

36
360

6,50
4,89

234,00
1.760,40

4

Λιπαντικό 15W-40 -Προδιαγραφή
CATERPILAR

λίτρα

1

680,00

680,00

20

9,20

184,00
3.617,60
868,22
4.485,82

ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΦΟΔΣΑ

ΟΜΑΔΑ Β.2.

5

Λιπαντικό SAE 15W-50
προδιαγραφή ACEA A3/B3
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

λίτρα

βαρέλι
200λιτρ

για την

ΑΔΑ: Ω40ΘΩΗΟ-4ΦΙ

Β. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή ενιαίου μειοδοτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των
Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, ως εξής:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ενιαίος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ανάδειξης χορηγητών για
την προμήθεια: « Υγρών Καυσίμων Κίνησης/ Θέρμανσης και Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου
Ερμούπολης και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σύρου Ερμούπολης
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1. Του Ν.3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ/ /114/Α΄/08.06.2006 ) »
2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α΄/ 07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004
(Ει134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ /64/Α΄/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ», ως διατάξεις γενικής ισχύος.
5. Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. /150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο
ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013
6. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/2342 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα
όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
7. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. /19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
8. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ./ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ
παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. Σε περίπτωση που η
διακήρυξη έχει ασάφεια ή αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της, ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε
ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την
προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 όπως ισχύει σήμερα.
9. Του Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π. , άρθρο 4, περί ανάδειξης προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων
10. Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών
προμηθειών των Δήμων.
11. Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ/199/Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
12. Του Ν.3054/2002(Φ.Ε.Κ./230/Α΄/25.9.2002) «Οργάνωση Αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλων
διατάξεων»
13. Τις αποφάσεις 354/2000, 355/2000 (ΦΕΚ /410/Β'/2001) και 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης» (Φ.Ε.Κ./1531/Β΄/16.10.2003), του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου
όπως ισχύουν σήμερα.
14. Την Απόφαση 291/2003 (ΦΕΚ /332/Β/2004). «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία
98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά
την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ» του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
15. Την Κ.Υ.Α 514/2004 (ΦΕΚ/1490/Β/2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και
μέθοδοι Δοκιμών»
16. Την Κ.Υ.Α 510/2004 (ΦΕΚ/872/Β/2007) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και
μέθοδοι Δοκιμών»
17. Την Κ.Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ/501/Β/2012)
18. Την Κ.Υ.Α. 94/2012 (ΦΕΚ/1507/Β/2012)
19. Του N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
20. Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ /194 Α/22-11-2010-Διορθ.σφαλμ. Στο (ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
21. Του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ/ 279/Α΄) .
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22. Του Ν. 3548/07 (Φ.Ε.Κ./ 68/ Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 46 του ν.3801/2009.
23. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. /112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/13.
24. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ/173/Α’/ 30.09.2010) περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα
με την κοινοτική νομοθεσία» όπως ισχύει σήμερα.
25. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ /204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.»
26. Του Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ/ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο στ.20 του πρώτου άρθρου του Ν.
4254/2014 (Φ.Ε.Κ./ 85/Α/7.4.2014).
27. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ /2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
28. Την εγκύκλιο Π1/542/04.03.2014 (ΦΕΚ/2677/Α΄)με θέμα: «Ενημέρωση για το Εθνικό σύστημα
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
29. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ /Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
30. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις».
31. Του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ /160/Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις ».
32. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
33. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. /29/τ.Α’/19.03.2015)
34. Της Υ.Α. 13289/07.08.2015 (Φ.Ε.Κ. Β 1716/17.08.2015) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου» .
35. Την αριθμ.7/2016 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου «περί συγκρότησης Επιτροπών».
36. Την υπ΄ αριθ 1/2016 Ενιαία Μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την
Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και των
εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2016-2017, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης ως Παράρτημα Α
37. Την υπ΄ αριθ. …/2016 (ΑΔΑ: ……) Απόφαση του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
38. Επιτροπής, μ ε τ ην ο ποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας
39. Την υπ΄ αριθ. …./2016 (ΑΔΑ: ) Απόφαση του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
40. Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας
41. Την υπ΄ αριθ. …./2016 (ΑΔΑ: ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «ΦΟΔΣΑ Δήμου Σύρου Ερμούπολης»,
με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας
42. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ «ΦΟΔΣΑ Δήμου Σύρου Ερμούπολης» στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο
έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ:…….).
43. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε από το Δήμο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης
Μητρώου (ΑΔΑΜ:…….)
44. Την αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης περί έγκρισης
διενέργειας της προμήθειας (ΑΔΑ: ……).
45. Την αριθ. /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές
Προδιαγραφές της υπ΄ αριθ. 1/2016 Μελέτης, καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού, διατέθηκαν οι
απαιτούμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 και
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, ως έγκριση του
Πρωτογενούς Αιτήματος λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου(ΑΔΑΜ:…….)
46. Την /2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση δαπάνης πολυετούς
υποχρέωσης.(ΑΔΑ:…)για τα έτη 2016,2017.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ενιαίο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ανάδειξης χορηγητών για την προμήθεια «
Υγρών Καυσίμων Κίνησης/ Θέρμανσης και Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και των
Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων του, ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017»,
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Συνολικού Προεκτιμώμενου Προϋπολογισμού 583.388,50€ € (με Φ.Π.Α.), ετήσιας διάρκειας περιόδου
2016-2017, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού και την ολοκλήρωση
νέου διαγωνισµού.
Στην ανωτέρω δαπάνη εμπεριέχεται Δικαίωμα Προαίρεσης 10% συνολικού ποσού 41.736,60€ (χωρίς ΦΠΑ)
που αφορά τα είδη της Ομάδας Α΄: Καύσιμα Κίνησης και Θέρμανσης.

σύμφωνα με την 1/2016 εγκεκριμένη Ενιαία Μελέτη, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
με κριτήριο κατακύρωσης, ως εξής :
α) Για τα καύσιμα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία επί της εκατό, (%) έκπτωση,
στη νόμιμα διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφερειακή Ενότητα
Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το (5%), σύμφωνα με το
άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.
β) Για τα λιπαντικά κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αντικείμενο είναι η Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης/ Κίνησης και Λιπαντικών που απαιτούνται για τη
κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς
και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων
του , βάσει της 1/2016 εγκεκριμένης Ενιαίας Μελέτης, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολοιπαντικών για τους εξής φορείς, οι οποίοι
στην παρούσα καλούνται ως Φορείς Υλοποίησης της προμήθειας :
5. Τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης
6. Το Ν.Π.Δ.Δ. A’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σύρου Ερμούπολης
7. Το Ν.Π.Δ.Δ. Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σύρου Ερμούπολης
8. Το Ν.Π.Δ.Δ. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΟΔΣΑ Δήμου Σύρου Ερμούπολης
Τα υπό προμήθεια είδη, είναι και ταξινομούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV υπό τους αριθμητικούς κωδικούς ως
κάτωθι :
5.
6.
7.
8.

Πετρέλαιο θέρμανσης υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09135100-5
Πετρέλαιο κίνησης υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09134100-8
Βενζίνη αμόλυβδη υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09132100-4
Ελαιολιπαντικά CPV 24951000-5(CPV 24951000-5)

Τα υπό προμήθεια είδη διακρίνονται ανά κατηγορία σε δύο (2) βασικές Ομάδες, όπως
αναλύονται στην 1/2016 ενιαία εγκεκριμένη Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης Παράρτημα Α΄, ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017
Οι ομάδες Α και Β των υπό προμήθεια ειδών, διακρίνονται ανά είδος και ανά φορέα, σε (υπο)Ομάδες ως
εξής:
ΟΜΑΔΑ Α:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017
ΟΜΑΔΑ Α.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
ΟΜΑΔΑ Α.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
ΟΜΑΔΑ Α.6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
A’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ Α.7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017
ΟΜΑΔΑ Β.1.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ Β.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες/(υπο)
ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν άρθρο και ορίζονται στην αριθμ.
1/2016 Ενιαία Μελέτη υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών
κάθε ομάδας/(υπο) ομάδας και τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.
Δηλαδή,
Η προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017, μπορεί να υποβληθεί:
α) είτε για το σύνολο όλης της ομάδας και τη συνολική προκυρηχθείσα ποσότητα όλων των των ειδών των
(υπο) ομάδων (Α1,Α2,….) της ομάδας,
β)είτε για κάθε μία από τις (υπο) ομάδες καυσίμων (Α1,Α2,….), για το σύνολο της συνολικής προκυρηχθείσας
ποσότητας όλων των ειδών που περιλαμβάνει κάθε (υπο)ομάδα.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για έκαστη ομάδα
/ (υπο) ομάδα.
Η προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 20162017, δίνεται ανά είδος και για όλη τη προκυρηχθείσα ποσότητα έκαστου είδους, δηλαδή στο σύνολο των
λιπαντικών της ομάδας.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας/(υπο)ομάδας ή για µέρος της
προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους της οµάδας/υποομάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, για τις ανάγκες του
Δήμου και των τριών (3), ως άνω, Νομικών του Προσώπων, αλλά, οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους
προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε Φορέα Υλοποίησης της προμήθειας
ξεχωριστά.
Η υλοποίηση της σύμβασης για την προμήθεια των προβλεπόμενων ειδών της μελέτης, θα γίνει με την
εξάντληση (κατά προσέγγιση) των σχετικών χρηματικών ποσών και ποσοτήτων, με την προϋπόθεση ότι το
συνολικό κόστος των καυσίμωνσυμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, που θα παραγγελθούν,
δεν θα υπερβεί το χρηματικό ποσό του προϋπολογισμού της σύμβασης.
Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας Υλοποίησης της
προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια
ειδών.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει ενδεικτικά προϋπολογισθεί στο ποσό των: 470.474,60 € με
αναλογούν Φ.Π.Α.: 112.913,90€ και γενικό σύνολο: 583.388,50€ για διάστημα ενός έτους, για τα έτη 20162017. από την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού και την ολοκλήρωση νέου
διαγωνισµού.
Στην ανωτέρω δαπάνη εμπεριέχεται Δικαίωμα Προαίρεσης 10% συνολικού ποσού 41.736,60€ (χωρίς ΦΠΑ)
που αφορά τα είδη της Ομάδας Α΄: Καύσιμα Κίνησης και Θέρμανσης
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τους ιδίους πόρους έκαστου Φορέα Υλοποίησης της προμήθειας, ως
εξής:
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α) Προεκτιμώμενη δαπάνη 441.586,08€ (με ΦΠΑ) αφορά το Δήμο Σύρου Ερμούπολης η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου των Οικονομικών Ετών 2016 – 2017,ήτοι:
 Δαπάνη ποσού 141.875,12€ (με ΦΠΑ) για το έτος 2016, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή
της σύμβασης έως και τις 31/12/2016 και
 Δαπάνη ποσού 299.710,96€ (με ΦΠΑ) για το έτος 2017, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως
την κάλυψη του συμβατικού ποσού.

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο.Ε. 2016
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Ο.Ε. 2017
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ

02.10.6643

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και
φωτισμό

2.000,00

13.000,00

02.15.6643

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και
φωτισμό

10.300,00

17.609,56

02.30.6643

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και
φωτισμό

1.000,00

9.000,00

02.15.6644.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες

23.543,12

70.000,00

02.10.6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων

1.000,00

1.800,00

02.15.6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων

1.000,00

800,00

02.15.6641.002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων βοήθεια στο σπίτι

1.990,73

4.813,24

02.20.6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων

87.615,46

127.000,00

02.20.6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες

4.988,91

33.000,00

02.30.6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων

5.936,90

13.888,16

02.30.6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες

1.000,00

7.000,00

02.35.6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες

500,00

500,00

02.70.6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων

500,00

1.000,00

500,00
141.875,12

300,00
299.710,96

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες

02.70.6644
ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

β)Προεκτιμώμενη δαπάνη 48.916,76€ (με ΦΠΑ) αφορά το Ν.Π.Δ.Δ. Φορέας Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων
ΦΟΔΣΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Οικονομικών Ετών 2016 – 2017, για το έτος 2016, για το
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2016 και για το έτος 2017 για το χρονικό
διάστημα από 01/01/2017 έως την κάλυψη του συμβατικού ποσού.
γ) Προεκτιμώμενη δαπάνη 44.679,18€ και 48.206,49€ (με ΦΠΑ) αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή αντίστοιχα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2016, για το
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2016 και του έτους 2017 για το χρονικό
διάστημα από 01/01/2017 έως την κάλυψη του συμβατικού ποσού.
Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και λόγω του ότι οι τιμές των καυσίμων δεν είναι
σταθερές, αλλά καθορίζονται εβδομαδιαία από τα δελτία επισκόπησης των τιμών από τη αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η τιμή μονάδος και οι ποσότητες των καυσίμων που
προϋπολογίζονται στη Μελέτη δύνανται να τροποποιηθούν με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των
καυσίμων που θα παραγγελθούν δεν θα υπερβεί το ποσό του συμβατικού προϋπολογισμού.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
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Η δαπάνη για έκαστο Φορέα Υλοποίησης της προμήθειας, ανά ομάδα/ομάδες των υπό προμήθεια ειδών
αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1)
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ 10% ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1) +
ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)

ΟΜΑΔΑ Α.1.

ΟΜΑΔΑ Α.2.

ΟΜΑΔΑ Α.3.

Πετρέλαιο κίνησης
176.000

Πετρέλαιο θέρμανσης
45.000

Βενζίνη αμόλυβδη
33.000

176.000
1,270

45.000
0,862

33.000
1,648

223.520,00
53.644,80

38.790,00
9.309,60

54.384,00
13.052,16

277.164,80

48.099,60

67.436,16

17.600
1,270

4.500
0,862

3.300
1,648

22.352,00
5.364,48

3.879,00
930,96

5.438,40
1.305,22

27.716,48

4.809,96

6.743,62

193.600
1,270

49.500
0,862

36.300
1,648

245.872,00
59.009,28

42.669,00
10.240,56

59.822,40
14.357,38

304.881,28

52.909,56

74.179,78

2. ΦΟΡΕΑΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
ΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
(1)
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ 10% ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
(1) + ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α.4.

ΟΜΑΔΑ Α.5.

Πετρέλαιο κίνησης
25.000

Βενζίνη αμόλυβδη
500

25.000
1,270

500
1,648

31.750,00
7.620,00

824,00
197,76

39.370,00

1.021,76

2.500
1,270

50
1,648

3.175,00
762,00

82,40
19,78

3.937,00

102,18

27.500

550
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ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (3)

1,270

1,648

34.925,00
8.382,00

906,40
217,54

43.307,00

1.123,94

3. ΦΟΡΕΑΣ: Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1)
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (2)

ΟΜΑΔΑ Α.6.
Πετρέλαιο θέρμανσης
38.000
38.000
0,862
32.756,00
7.861,44
40.617,44
3.800
0,862
3.275,60
786,14
4.061,74

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1)
+ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (3)
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (3)

41.800
0,862
36.031,60
8.647,58
44.679,18

4. ΦΟΡΕΑΣ: Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΑΔΑ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1)
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

ΟΜΑΔΑ Α.7.
Πετρέλαιο θέρμανσης
41.000
41.000
0,862

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΦΠΑ

35.342,00
8.482,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (1)
ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (2)
ΦΠΑ

43.824,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (2)

4.382,41

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (1)
+ΠΡΟΕΡΑΙΣΗ
ΕΝΔ ΤΙΜΗ

4.100
0,862
3.534,20
848,21

45.100
0,862

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (3)
ΦΠΑ

38.876,20
9.330,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (3)

48.206,49

Οι τιμές έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα εβδομαδιαία Δελτία Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Περιφερειακή Ενότητα Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
βλ. σχετική ιστοσελίδα:
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_03_06_2016.pdf για τα καύσιμα κίνησης
http://www.fuelprices.gr/files/EBDOM_DELTIO_24_04_2016.pdf για το πετρέλαιο θέρμανσης

για την
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ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ/
ΟΜΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ
ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1

88,00

88,00

1

34,00

34,00

2
40

34,00
20,24

68,00
809,60

λίτρα

60

20,24

1.214,40

λίτρα

40

4,77

190,80

λίτρα

40

8,05

322,00

λίτρα
λίτρα

6
140

17,25
4,89

103,50
684,60

λίτρα

180

11,10

1.998,00

λίτρα
λίτρα

150
5

6,67
11,00

1.000,50
55,00

1
24

1.150,00
1,50

1.150,00
36,00
7.754,40
1.861,06
9.615,46

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Μ/Μ

1

ATF DEXRON II
Αντιψυκτικό – ΠΑΡΑΦΛΟΥ
(≤15°C) ΚΟΚΚΙΝΟ
Αντιψυκτικό – ΠΑΡΑΦΛΟΥ
(≤15°C) ΠΡΑΣΙΝΟ
Βαλβολίνη SAE 75W-90
Βαλβολίνη SAE 75W-90 –
προδιαγραφή 235.11
Βαλβολίνη SAE 80W-90 –
προδιαγραφή 235.20
Ημισυνθετικό λάδι μίξης για
δίχρονους κινητήρες
Καθαριστικό συστήματος
diesel για μπεκ και αντλίες
Λιπαντικό Hydrol ISO 68
Λιπαντικό 10-40 προδιαγραφή ΜΒ 228.5
Λιπαντικό 15-40 προδιαγραφή ΜΒ 228.1
PENTOSIN CHF 11S
Πρόσθετο Ad Blue για
κινητήρες EURO 4 και EURO
5
Υγρά μπαταρίας
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

λίτρα

2
3
4
5
6
7
ΟΜΑΔΑ Β.1.
8
9
10
11
12

13
14

λίτρα
λίτρα
λίτρα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
συσκευασία
20 λίτρων
συσκευασία
20 λίτρων
συσκευασία
20 λίτρων

λίτρα
λίτρα

συσκευασία
1.000 λίτρων

2. ΦΟΡΕΑΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ
ΦΟΡΕΑΣ/ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Μ/Μ

1
2
3

Αντιβακτηριακό πρόσθετο
πετρελαίου για το μύκητα του
βιοντίζελ
Γράσο γενικής λιπάνσεως
Λιπαντικό Hydrol ISO 68

κιλά
κιλά
λίτρα

4

Λιπαντικό 15W-40 -Προδιαγραφή
CATERPILAR

λίτρα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΦΟΔΣΑ

ΟΜΑΔΑ Β.2.

5

Λιπαντικό SAE 15W-50
προδιαγραφή ACEA A3/B3
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

λίτρα

βαρέλι
200λιτρ

40
36
360

18,98
6,50
4,89

759,20
234,00
1.760,40

1

680,00

680,00

20

9,20

184,00
3.617,60
868,22
4.485,82
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ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:
α) η παρούσα Διακήρυξη η οποία επέχει και θέση Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων,
β) η ενιαία Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών η οποία περιλαμβάνει και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και
επέχει και θέση Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων,
γ) η Προσφορά του αναδόχου και
δ) το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ:5 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5. 1 Αναθέτουσα Αρχή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
ΑΦΜ: 998225756 ΔΟΥ Σύρου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Μιαούλη 1
ΤΚ: 841-00 Σύρος
5. 2 Φορείς υλοποίησης
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Σύρου, Νήσου Σύρου
ΑΦΜ: 998226114 ΔΟΥ Σύρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πλατεία Μιαούλη 1
ΤΚ: 841-00 Σύρος
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
ΑΦΜ: 998226138 ΔΟΥ Σύρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πλατεία Μιαούλη 1
ΤΚ: 841-00
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
ΑΦΜ: 998226126 ΔΟΥ Σύρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πλατεία Μιαούλη 1
ΤΚ: 841-00
5.3 Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ
2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2016

2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2016 (ώρα 15:00)

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Τα φυσικά πρόσωπα
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β) Νομικά πρόσωπα
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
που δραστηριοποιούμενοι στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να
διενεργούν τη συγκεκριμένη προμήθεια (ανά ομάδα της διακήρυξης) και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα που
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας Διακήρυξης.
Οι ενώσεις προμηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις:
Ι. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό συμμετοχής
κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή στο κοινό σχήμα, καθώς και το ειδικό μέρος του
δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της
σύμβασης.
ΙΙ. Ότι όλα τα μέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.
2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες
που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προμηθευτών που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προμηθευτών σε
περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά – (μόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή) - πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσουν
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους
εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου ρητά και κατ’ ελάχιστον
θα διατυπώνονται:
- ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή για
οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια,
- η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά
πρόσωπα που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,
- τα ποσοστά συμμετοχής καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών
προσώπων στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου
αντικειμένου που θα εκτελέσει έκαστη εξ΄αυτών.
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία
προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή ως μέλη ένωσης προμηθευτών (ή
Κοινοπραξίας) σε παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους
επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.
6.2 Επαγγελματικά προσόντα διαγωνιζόμενων:
Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης προμηθευτών (ή Κοινοπραξίας)
οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
 Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (ήτοι εάν ο
συμμετέχων είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, εάν ο συμμετέχων δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα στον αντίστοιχο φορέα της
χώρας εγκατάστασης του), για προμήθεια (πώληση / μεταπώληση προς τρίτους) καυσίμων και
λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων , ανάλογα την/τις Ομάδα/υποΟμάδες του Διαγωνισμού που
υποβάλλει προσφορά.
Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή τουλάχιστον ένα μέλος στην περίπτωση ένωσης
προμηθευτών (ή Κοινοπραξίας), κατά την έννοια των οριζόμενων στην §4 του αρθρ. 46 του Π.Δ. 60/2007,
οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
 Πρέπει να κατέχει ανάλογη Άδεια Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας καυσίμων και λιπαντικών ελαίων και
χημικών πρόσθετων ή/και Άδεια διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Ν. 3054/2002, ανάλογα την/τις Ομάδα/υποΟμάδες του Διαγωνισμού που
υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.
6.3. Προσωπική κατάσταση διαγωνιζόμενων:
1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση
η πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και - προκειμένου περί αλλοδαπών - σε
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του.
2. Να μην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
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αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και - προκειμένου περί αλλοδαπών - σε οποιαδήποτε άλλη
ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.
3. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
4. Να μην έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικά με
την επαγγελματική διαγωγή του.
5. Να μην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ` εφαρμογή της παρούσας Προκήρυξης ή όταν δεν έχει παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
6. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, ο προσφέρων αν είναι φυσικό πρόσωπο, οι
νόμιμοι εκπρόσωποι /διαχειριστές (ανάλογα) σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης
εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα
κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ε) υπεξαίρεση (άρθρο 375 Ποινικού Κώδικα),
στ) απάτη (άρθρα 386 - 388 Ποινικού Κώδικα),
ζ) εκβίαση (άρθρο 385 Ποινικού Κώδικα),
η) πλαστογραφία (άρθρα 216 - 218 Ποινικού Κώδικα),
θ) ψευδορκία (άρθρο 224 Ποινικού Κώδικα),
ι) δωροδοκία (άρθρα 235 - 237 Ποινικού Κώδικα),
κ) δόλια χρεοκοπία (άρθρο 398 Ποινικού Κώδικα).
Τα υπό α) έως δ) αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε
περίπτωση, ενώ τα υπό ε) έως κ), μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός του.
7. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα τόσο με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι
ημεδαπός ή αλλοδαπός μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα), όσο και με τη
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.
8. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και
τελών, σύμφωνα τόσο με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος στην
Ελλάδα)όσο και με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.
9. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα (και καταλαμβάνει το
συγκεκριμένο διαγωνισμό).
10. Να έχει εκπληρώσει τις, τυχόν, υποχρεώσεις του, όσον αφορά το Δήμο Σύρου Ερμούπολης.
6.4. Εξωχώριες εταιρείες (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005)
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους διαγωνιζόμενους ότι κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 α’ του Ν.
3310/2005, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005, απαγορεύεται
η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της περ. στ` της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α`), που προστέθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 5 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α`) σε συνδυασμό και με την Υ.Α. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Οι εξωχώριες εταιρείες απαγορεύεται επίσης, να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό
(1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.
3310/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 3414/2005.
Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν σε άλλα νομικά
πρόσωπα που είναι μέτοχοι επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή μέτοχοι των μετόχων αυτών
και ούτω καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού μετοχών, το οποίο συνυπολογιζόμενο και αναγόμενο
σε ποσοστό μετοχών στην επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο
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του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.
6 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005.
Η Αναθέτουσα Αρχή, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.
3310/2005.
6.5. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή Πύλη http://www.promitheus.gov.gr/) ακολουθώντας την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως
οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν
από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή
του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
α)είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
β)είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
6.6 Συµπληρωµατικές πληροφορίες- Διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού
Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη
δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονομικοί
φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf,
με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω
διαστήματος το αργότερο μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών,
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ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις θα αναρτώνται
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη δημοπράτησης και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών οι
ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και την ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις
όρων της Διακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ΆΡΘΡΟ 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο
ΠΔ60/07και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07 και στην ΥΑ 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, όπως ισχύουν.
7.2.Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
ΆΡΘΡΟ 8: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά » υποβάλλονται
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» η εγγύηση συμμετοχής, και όλα
τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική
προσφορά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
8.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, με
ποινή αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού ,τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε μορφή
αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Α. Για τους έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.
2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού από το οποίο να
προκύπτει ότι, δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων iv και vi της παραγράφου 6.3. του
άρθρου 6 της παρούσας προκήρυξης. Η έκδοση του αποσπάσματος ανάλογα με τη νομική μορφή του
συμμετέχοντα γίνεται με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. vi.
Όταν συμμετέχουν εταιρείες, υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι
διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο
διευθύνων σύμβουλος.
Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το Καταστατικό της εταιρίας.
Εάν, από το υποβληθέν Ποινικό Μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο
ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, φέρουσα την
ψηφιακή του υπογραφή, όπου, αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά.
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση, να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει
αντίγραφα των καταδικαστικών Αποφάσεων.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να έχει εκδοθεί μέχρι έξι μήνες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, από το οποίο να
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων i-ii της παραγράφου 6.3. του άρθρου 6
της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών του Διαγωνισμού.
Διευκρινίζεται ότι, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό,
- σε περίπτωση, Ατομικών Επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι
επαγγελματίες σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς,
- σε περίπτωση, Εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την Εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι
τα Φυσικά Πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εκτός αν, αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την
Εταιρεία.
Σε περίπτωση αλλοδαπών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες ενημερότητες
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας,
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι Ασφαλιστικοί Φορείς όπου,
υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος
αυτής, από το νόμιμο εκπρόσωπο της Επιχείρησης ή από αρμόδια Διοικητική Αρχή.
6. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελμά του
,το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος,
ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στον διαγωνισμό.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την
ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.
Β. Για τους αλλοδαπούς:
1. Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά, της περίπτωσης Α για τους Έλληνες πολίτες, κατά περίπτωση, με έκδοση
της χώρας εγκατάστασής τους.
Για τις χώρες της Ε.Ε. ισχύουν τα εδάφια β1, β2, β3 και β4, παραγ. 1 και 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α όπως τροποποιείται και ισχύει.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικό δεν εκδίδεται, ή που αυτό που εκδίδεται δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή
στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
1. Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά, των περιπτώσεων Α και Β ή άλλων προς αυτά ισοδύναμων. (Εδάφιο γ παρ.
1 & 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Σημειώνεται ότι, από το Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου
πρέπει να προκύπτει ότι οι:
α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
β) Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και
δ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου
Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
και από το Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, πρέπει να προκύπτει ότι: το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.,
διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο
νομικό πρόσωπο) είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
3. Επιπλέον, εφόσον, ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου (Εταιρείας) οφείλει να προσκομίσει
τα παρακάτω, κατά περίπτωση, αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα , όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου
καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το Νομικό Πρόσωπο με την υπογραφή τους:
I. Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο.
II. Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.
III. Οι Ι.Κ.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.
IV. Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την
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σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).
V. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα εναρμονισμένου
σε ενιαίο κείμενο μετά την τελευταία τροποποίηση καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί
στην αρμόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)
στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του
καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
VI. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η
προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την
υποβολή προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., μαζι
με τα στοιχεία αυτά.
VII. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πρόσφατη (τελευταίου τριμήνου)
βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή
δικαστικής αρχής (ειρηνοδικείο), για συνεταιρισμούς, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που
έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και συνεταιρισμούς και τα όργανα
διοίκησης για Α.Ε.. Σε περίπτωση που η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. καλύπτει μέρος του χρόνου ζωής του νομικού
προσώπου, να προσκομιστεί και η βεβαίωση της πρώην αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής ή
δικαστικής αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο.
VIIΙ. Εάν, η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει
νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία
έχουν τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία
διέπονται.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικό δεν εκδίδεται, ή που αυτό που εκδίδεται
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου
ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
Δ. Για τους συνεταιρισμούς:
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.
2. Τα δικαιολογητικά με αρίθμηση (3), (4) (5) και (6) της περίπτωσης Α που απαιτούνται και για τους Έλληνες
πολίτες. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών - κοινοπραξίες:
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση,
(άρθρο 8 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική
δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3.Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά
εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
4.Αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής
τους στην ένωση / κοινοπραξία και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκριμένη προμήθεια.
8.2. Επιπλέον Δικαιολογητικά των Περιπτώσεων Α, Β, Γ, Δ & Ε
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των
συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο Άδειας Εμπορίας αργού Πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων ή Λιανικής
Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, ή/και Επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας πωλητού
πετρελαίου θέρμανσης, αν δεν καλύπτονται από την ως άνω αδεία, ως ισχύουν σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3054/2002, Φ.Ε.Κ. Α230/2-10-02: Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις).
2. Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής και/ ή Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας ή Λειτουργίας
Καταστήματος Εμπορίας λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων
3. Αντίγραφο της Άδειαςλειτουργίας του/ των πρατηρίου/ ων καυσίμων που διαθέτουν, μέσω
του/των οποίων θα ανεφοδιάζονται τα οχήματα – μηχανήματα των Φορέων Προμήθειας
και δηλώνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση, που θα υποβληθεί δυνάμει του παρόντος
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άρθρου, στην περίπτωση που δεν συμπίπτει/ ουν με την άδεια λιανικής εμπορίας που
προβλέπεται ανωτέρω.
4.Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος , στην οποία θα
δηλώνεται:
α)Τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και για ποια Ομάδες/υποΟμαδες ή είδη, μετέχουν στο
διαγωνισμό.
β)Ότι, στην προσφορά τους λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της
παρούσας Διακήρυξης και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
γ) Ότι, η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενες
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού, και ότι η
προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος , στην οποία θα
δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α)Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της Επιχείρησης,
β)Δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους Διαγωνισμούς Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και
ότι, δεν έχουν στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος συμμετοχής στους Διαγωνισμούς αυτούς,
γ)Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
δ)Δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς Δήμους ή προς τις
λοιπές Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα,
ε) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την
Υπηρεσία,
ζ)Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους καταδικαστική Απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος , (αφορά τους
υποψήφιους προμηθευτές της Ομάδας Α και των υπο Ομάδων Α, της Προμήθειας που αφορούν τα
καύσιμα κίνησης/ θέρμανσης). στην οποία θα δηλώνεται:
α)η εταιρεία πετρελαιοειδών που συνεργάζεται / προμηθεύεται το προς προμήθεια είδος.
β)το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η διύλιση και η επεξεργασία καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του
γ)οι εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή πρατήρια ή αντιπροσώπους) που θα χρησιμοποιηθούν για τον ανεφοδιασμό
των οχημάτων και μηχανημάτων των Φορέων της Προμήθειας.
δ)η συμμόρφωση των προς προμήθεια ειδών καυσίμων με τις προδιαγραφές της 1/2016 Ενιαίας Μελέτης της
παρούσας Διακήρυξης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
ε)τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση
που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ο
προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλα καλύτερης ποιότητας.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος (αφορά τους
υποψήφιους προμηθευτές της Ομάδας Β και των υπο Ομάδων Β, της Προμήθειας που αφορούν τα
Ελαιολιπαντικά), στην οποία θα δηλώνεται
α)η χώρα προέλευσης των προσφερομένων προϊόντων. Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται για προϊόντα
προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, θα αναγράφεται ότι τα προϊόντα
προέρχονται από την Ε.Ε. χωρίς να αναφέρεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος προέλευσης.
β)το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος και τον
τόπο εγκατάστασης του.
γ)η συμμόρφωση των προς προμήθεια ειδών ελαιολιπαντικών με τις προδιαγραφές της 1/2016 Ενιαίας
Μελέτης της παρούσας Διακήρυξης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
δ)τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση
που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ο
προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλα καλύτερης ποιότητας.
8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος ότι αναλαμβάνει να
παραδώσει ελεύθερα έτοιμα προς χρήση τα υπό προμήθεια είδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της
παρούσας Διακήρυξης.
9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που θα αναφέρει
ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.
10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει ότι η επιχείρηση του
συμμετέχοντα θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του παρόντος
διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν τεθούν
υπόψη της και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
11. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.
12.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιας υπηρεσίας που θα
βεβαιώνουν την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων κατά ISO 9001 κ.λ.π., για όποιο από τα
είδη απαιτείται.
13.Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) αποβλήτων λιπαντικών
ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του
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Π.Δ. 82/2004, για όποια από τα είδη απαιτείται. Ως προς τα ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων) που
εμπίπτουν στο ΣΣΕΔ, δείτε εδώ: http://www.eoan.gr/el/content/11.
14. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρεις
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό
προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
15. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ανάλογης Προμήθειας υλικού που πραγματοποιήθηκαν κατά τα
τρία τελευταία έτη, με αναφορά του παραλήπτη (του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα), της ποσότητας, της αξίας
και της ημερομηνίας της σύμβασης.
8.3. Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
(ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του) .
Ο Φάκελος της « ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται από το συνημμένο
τεύχος της 1/2016 Ενιαίας Μελέτης που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Προσφορά στην οποία δεν θα περιέχονται τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα
από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά
στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά, που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .
8.3.1. Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής.
Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη
συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική
και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και που απαιτούνται από την 1/2016 Ενιαία Μελέτη (Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές) που επισυνάπτετε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το Ερωτηματολόγιο που παρατίθεται στο Παράρτημα της μελέτης.
Το τεύχος θα συνοδεύεται με τεχνική περιγραφή με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των καυσίμων, τις
τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών ελαίων και λοιπών
προϊόντων προς προμήθεια, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους, καθώς και από τα πιστοποιητικά και
τεχνικά φυλλάδια όπου απαιτούνται βάσει της ενιαίας μελέτης τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας
διακήρυξης.
Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή (Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής) ήυπάρχουν σ’ αυτή και
τα λοιπά υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικέςπεριγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα
με τις ελλείψεις ή ασάφειες, αιτιολογημένα, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.
ΆΡΘΡΟ: 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
9.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομικήπροσφορά του
προσφέροντα, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία pdf.
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9.2.Τιμές Προσφορών –Προσφορές Μειοδοτών
Με την προσφορά δίνεται ανά μονάδα η έκπτωση ή η τιμή του προς προμήθεια είδους, όπως αναλυτικά
καθορίζεται κατωτέρω.
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου προϊόντος και όλες οι προβλεπόμενες
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.
Ειδικότερα, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
9.2.1.Για τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης
Α), το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σε ευρώ ανά λίτρο ( €/L) την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Σύρου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
(άρθρο 63 του Ν.4257/2014).
Ειδικά για τα καύσιμα για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες σε κάθε κατηγορία καυσίμου θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την
αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην
παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών (χωρίς Φ.Π.Α.) :
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : 0,862
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : 1,270
Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : 1,648
Ενδεικτικό παράδειγμα
Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από
τη Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης.
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς: : 1,270 - (: 1,270 x 0,12)=
Εάν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης τότε στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως
τιμή προσφοράς : : 1,270 + (: 1,270 x 0,02)=

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί έμμεσα το
ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το Έντυπο της
Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθεται στο Παράρτημα της 1/2016 Ενιαίας Μελέτης Τεχνικών
Προδιαγραφών που επισυνάπτετε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
Στην περίπτωση που ο οποιοσδήποτε «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ» δώσει αρνητική έκπτωση , και επειδή:
Ι. Το ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει αρνητικά ποσοστά έκπτωσης,
και
ΙΙ. Το συνολικό προσφερθέν ποσό σε ευρώ μετά τον υπολογισμό της αρνητικής έκπτωσης που θα έχει δοθεί,
θα είναι μεγαλύτερο του συνολικού ποσού σε ευρώ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης,
τότε η Οικονομική προσφορά που θα υπερισχύει θα είναι αυτή που θα έχει συμπληρωθεί και επίσημα κατατεθεί
βάσει του Έντυπου της Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθεται στο Παράρτημα της 1/2016 Ενιαίας Μελέτης
Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτετε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης
Β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται έκαστο είδος.
9.2..2.Για Ελαιολιπαντικά
Α) Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α.(επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται έκαστο είδος.
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος για κάθε προσφερόμενο
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υγροποιημένο αέριο καύσιμο, ή το ποσοστό έκπτωσης για κάθε προσφερόμενο υγρό καύσιμο, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη με απόφαση τις Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης για τα υγρά καύσιμα είναι υπερβολικά υψηλά
ώστε να προκύπτουν υπερβολικά χαμηλές τιμές ή οι προσφερόμενες τιμές για τα ελαιολιπαντικά είναι
υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται
λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν,
εγγράφως, από τον προσφέροντα να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις (εγγράφως)
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παρασκευής των προϊόντων, τις τεχνικές λύσεις που έχουν
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων, οι
οποίες ελέγχονται σε συνεννόηση με τον προσφέροντα βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών, πριν την
απόρριψη ή μη της προσφοράς.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για τα είδη κάθε Ομάδας.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθεται στο
Παράρτημα Γ της 1/2016 Ενιαίας Μελέτης Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτετε και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης , σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο.
ΆΡΘΡΟ 10: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
10.1. Γενικές Συμπληρωματικές έννοιες και Προϋποθέσεις για τα Δικαιολογητικά
συμμετοχής
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, τα στοιχεία/ έγγραφα και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf (σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης) και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν
–επί ποινή αποκλεισμού - εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των
ΦΕΚ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Πρόσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις
δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια
ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς
φορείς κ.λ.π.
Εάν, οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους*, υποβάλλουν, μαζί με την
προσφορά, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα την ψηφιακή τους υπογραφή.
*Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση
προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο,
εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός
εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο
διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που
συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών
(άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,
φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο* και
δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
*Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο
της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την
Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα
Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση Συνεταιρισμού υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
Συνεταιρισμού.
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986 όπως αυτή
ισχύει, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις
με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα
κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση
ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
εγκατάστασης της επιχείρησης
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως
άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
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υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης (ώστε να προκύπτει και η
γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος). Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ανά περίπτωση είτε
συντρέχουν στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (προσφέροντα) οι κατά νόμο – Προκήρυξη απαιτούμενες
προϋποθέσεις, είτε δε συντρέχουν στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (προσφέροντα) οι κατά νόμο Προκήρυξη μνημονευόμενοι λόγοι αποκλεισμού του.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα ή
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.
Οι ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά,
αντί των οποίων υποβάλλονται.
Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν, στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν
προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται
έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που προηγούνται της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
Η παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα ανωτέρω απαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 7, Δικαιολογητικά
Συμμετοχής ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και του Νόμου,
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το Διαγωνισμό.
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε
Υπεύθυνες Δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών προσκομίζεται σφραγισμένος στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου
Σύρου Ερμούπολης, και θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του Φακέλου μέχρι την παραλαβή του από το
Πρωτόκολλο του Δήμου.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax)
ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΥΠΟΨΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης/ Θέρμανσης και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και
των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων του, ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
υπ. αριθμ. πρωτ. /2016 Προκήρυξη του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: /0/2016
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
10.2. Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική. Τα έγγραφα
που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος
του προσφέροντος. Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να
αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο πληροφοριακό υλικό (διαφημιστικά
φυλλάδια, τεχνικά φυλλάδια), που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην αγγλική γλώσσα,
δεν χρειάζεται να μεταφρασθούν.
Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα (εκτός τυχόντεχνικών
φυλλαδίων/εγχειρίδια ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων) γίνονται δεκτά εφόσον:
α) Φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) όπου απαιτείται.
β) Συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα που γίνεται είτε από την μεταφραστική
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας προέλευση του
εγγράφου στην Ελλάδα, είτε από δικηγόρο κατά τα άρθρα 454 Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας και 53 Κώδικα
περί δικηγόρων.
Οι τυχόν δε ενστάσεις /προδικαστικές προσφυγές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε
περίπτωση τα έγγραφα, πλην τυχόν εγχειριδίων, που δεν θα είναι μεταφρασμένα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη
κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.
Γλώσσα εργασίας της/των σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα των φορέων προμήθειας θα
συντάσσονται στην ελληνική.
Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου με τον φορέα προμήθειας θα γίνεται στη ελληνική
γλώσσα. Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της
προμήθειας, των ενδιαφερομένων, των προσφερόντων και του προμηθευτή διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών
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υπαλλήλων τους με την Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό, με την παρουσία διερμηνέων με δική τους
ευθύνη και δαπάνη.
10.3. Επικύρωση /Αντίγραφα
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων για το σύνολο των απαιτούμενων της
παρούσας Προκήρυξης δικαιολογητικών και στοιχείων προσφοράς ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014) όπου “καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που
υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους
φορείς που εμπίπτουν στην ρύθμιση.
Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.
Ωστόσο ο Δήμος οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Ως εκ τούτου, στις
περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις
του ν.1599/1986 αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας
χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο
διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν
λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.
Εφόσον τα απαιτούμενα από το παρόν Άρθρο έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων
οφείλει κατά την υποβολή της προσφοράς του να σημειώνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν
να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
ΆΡΘΡΟ 11: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
11.1.Επισημάνσεις
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με
δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ημέρες .
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο άρθρο της υπηρεσίας, αποτελεί απαράβατο όρο και
η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών
όπως αυτές καθορίζονται στην 1/2016 Ενιαία Μελέτη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Διακήρυξης Παράρτημα . Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που
περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος
Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε
ομάδας που συμμετέχουν. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των
ποσοτήτων ή των ειδών κάθε Ομάδας. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη και για
ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της ομάδας που συμμετέχουν.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε Ομάδα.
Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση
για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να
ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν
εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
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παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης
αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το
διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του,
τις γενικές και ειδικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία αυτής.
10.2.Ρήτρες ηθικού περιεχομένου
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των
15 ετών.
Dumping - Εξαγωγικές επιδοτήσεις.
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους παραγωγής, διανομής,
επεξεργασίας ή εμπορίας του κάθε προσφερόμενου προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε
προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που
μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του
τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των
ενδιαφερόμενων.
2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα
πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την
προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους
κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης.
3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον
Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει,
στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
10.3. Προέλευση των καυσίμων
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του κάθε είδους
καυσίμου που προσφέρουν.
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και
επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την
υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το
Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου
για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για
ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που
δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίμου έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της
επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που
δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη
του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.
10.4.Προέλευση των λιπαντικών
Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής
Κάθε προσφερόμενος τύπος λιπαντικού (λάδια) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι
πρωτογενούς παραγωγής, και πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χημείο του Κράτους, επί ποινής
αποκλεισμού.
Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη χρήση τους (διάρκεια
ζωής, ειδικό βάρος, ιξώδες, σημείο ροής, ανάφλεξης κλπ.).
10.5. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των
παρασκευαστών των προσφερόμενων καυσίμων, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισομένης
τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί
εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
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ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η
προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
ΆΡΘΡΟ 12: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
12.1.Φορείς έκδοσης εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997(Α' 139) και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014).
Επισημάνσεις
Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να
αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να
ακολουθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 26, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει:
i. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως.
ii. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
iii. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
iv.Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα
μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
v. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα απορρίπτονται . Επίσημη θεωρείται η μετάφραση που
πληρεί τους όρους του άρθρου 13 της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς
που ζητάει η Διακήρυξη.
Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
12.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ομάδας/ομάδων που συμμετέχουν χωρίς
το Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ 1α του Ν.4281/2014.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητά η προκήρυξη.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί,
πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων:- αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής,- παρέχει ψευδή στοιχεία, ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε
της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
12.3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής
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εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 2% (σύμφωνα με το άρθρο 26, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και το άρθρο 157 του Ν.4281/2014) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης , κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα είδη, πλέον
δύο (2) μήνες ήτοι ισχύς 14 μηνών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων
και λιπαντικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα θα ορίζει.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή ημέρα χχχχχχ 00/00/2016 και ώρα 11.30 π.μ., μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα
μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης
των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών
.
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
 της προσφοράς τους.
 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του Π.Δ.
60/2007 και του άρθρου 20 της υπ. αριθμ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», ως ισχύει.
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, εν τούτοις, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του
διαγωνισμού στο σύνολό του ή ανά Ομάδα αυτού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο
προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς (στο σύνολό του ή ανά
Ομάδα αυτού) στη διαδικασία των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού.
Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την
τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
Η κατακύρωση της προμήθειας για τα υγρά καύσιμα (ανά ομάδα) θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές)
που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από
αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθεια
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Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών, ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή και
με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή ή το ίδιο ακριβώς ποσοστό
έκπτωσης και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορές αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτιμήσεως ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά,
προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας ανά ομάδα της διακήρυξης (για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής)
που προσφέρει ο προμηθευτής.
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο σύνολό του ή ανά ομάδα της
διακήρυξης και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανομή του κάθε είδους προς προμήθεια ανά ομάδα της διακήρυξης μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του
προμηθευτή.
Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, όταν η
Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεσης) της προμήθειας ανά Ομάδα της διακήρυξης, για
ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής,
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης,
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.
η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για έλεγχο
νομιμότητας.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου
Ερμούπολης, η δε σχετική απόφαση για την κατακύρωση της προμήθειας είναι δυνατόν να ληφθεί και μετά την
πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκαιρα εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
16.1 Η σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του αντιστοίχου Π.Δ. 60/2007 διέπονται από τις διατάξεις του Ν.
3886/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012, όσον αφορά την επίλυση των διαφορών
και την δικαστική προστασία στη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων που
διενεργούνται με διεθνή διαγωνισμό.
Σε διαφορές διεπόμενες από το Ν. 3886/2010 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή
εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών.
Στο πλαίσιο αυτό, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλλει Διοικητικές
Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και της
νομιμότητας διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.
3886/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012.
Οι Διοικητικές Προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής του
Δημόσιου Διαγωνισμού, λόγω προϋπολογιζόμενης δαπάνης στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία,
υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 ΦΕΚ Α’ 173, όπως ισχύει .
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία δεν θεωρούνται εκτελεστές πράξεις τα πρακτικά των
Επιτροπών Διαγωνισμού κατά των οποίων ασκούνται ενστάσεις, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο (π.χ.
ενστάσεις άρθρου 15 παράγραφος 1β της υπ. αριθμ. ΥΑ 11389/1993 περί (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).ήτοι:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι
ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα,
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση
του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν. (άρθρο 15 του
ΕΚΠΟΤΑ).
Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Υποβάλλεται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.
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Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
16.2. Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου.
Δικαστικές Προσφυγές ή Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρμοδίως απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013(Φ.Ε.Κ. 2677/Β/21-10-201)-Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου. Pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του
Ν.3943/2011 (Φ.Ε.Κ. Α/66-31-03-2011) και της υπουργικής απόφασης « περί ηλεκτρονικού παραβόλου » ΠΟΛ
1163/03-07-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας
Αρχής.
16.3 Συνέχιση η ματαίωση διαγωνισμού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να
αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται
από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. γ΄ υποπερίπτ. δδ΄ Ν 4013/2011), υπό τους όρους ότι:
α) δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς οι όροι της αρχικής διακήρυξης και
β) διαβιβάζεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας, μαζί με τη σχετική απόφαση, αιτιολογημένη έκθεση. Η παραπάνω
έκθεση διαβιβάζεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της. Στην περίπτωση αυτή δεν
απαιτείται η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (άρθρο 2 παρ. 13 περίπτ. Ιβ Ν 2286/1995, άρθρο 25 περίπτ. 1α
ΠΔ 60/2007, άρθρο 3 παρ. 3 περίπτ. γ(1) ΕΚΠΟΤΑ).
Επίσης ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό
οποτεδήποτε κρίνει και σε όποιο στάδιο, αζημίως δι΄αυτόν.
16.4. Ανακοίνωση Κατακύρωσης
16.4.1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση,
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το(τα) είδος/η προϊόντος/α προς προμήθεια που κατακυρώθηκε.
β) Την ποσότητα (ανά είδος).
γ) Τη τιμή για τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα ή/και το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για τα υγρά καύσιμα.
δ) Το φορέα προμήθειας για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα προς προμήθεια και με τον
οποίον θα συναφθεί η σύμβαση.
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της/των σύμβασης/εων με το φορέα προμήθειας.
16.4.2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει στο Φορέα Προμήθειας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της/των σχετικής/ων σύμβασης/ων, προσκομίζοντας εγγύηση/εις καλής
εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας. Ο προμηθευτήςμπορεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται
μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας
της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10)
ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους καυσίμου υπολογίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
16.4.3. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του
στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον
αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο
εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή
της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
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16.4.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 17: ΣΥΜΒΑΣΗ
17.1. Περιεχόμενο Υπογραφή Σύμβασης
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται οι συμβάσεις από τον κάθε Φορέα
Προμήθειας ξεχωριστά, με διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή τους, με βάση τους όρους της διακήρυξης
αυτής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους και υπογράφονται από τα
συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι:
α) τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης
β) την Α’-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
γ) την Β΄-θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
δ) τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
2. Έκαστη σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν (που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος) και την προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχών τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
έγιναν αποδεκτές. Έκαστη σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο (ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν
Αντιδήμαρχο) ή το Νόμιμο Εκπρόσωπο έκαστου Νομικού Προσώπου του Δήμου (Φορέα Προμήθειας)
ανάλογα.
3. Οποιαδήποτε παράδοση πριν από την υπογραφή της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα εκκαθαριστεί.
4. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
5. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
γ. Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα ανά είδος προϊόντος.
δ. Το ποσό (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ή/και τιμή που έχει προσφερθεί για κάθε προϊόν.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του
αναδόχου και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων των υλικών.
6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού ως ασήμαντο.
Επισημαίνεται ότι, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης καθώς και όλα τα τρία (3) νομικά
του πρόσωπα, ήτοι οι φορείς προμήθειας, δεν είναι υποχρεωμένοι να καταναλώσουν όλες τις
αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό και στη σύμβαση ποσότητες ειδών, χωρίς εξ αυτού να
προκύπτει καμία απολύτως απαίτηση για αποζημίωση του προμηθευτή ή των προμηθευτών, από τις
οποίες τυχόν απαιτήσεις τους παραιτούνται, με μόνη την αποδοχή των όρων της διακήρυξης αυτής.
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη από έκαστο Φορέα η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων, ο αντίστοιχος μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα
Προμήθειας.
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.
17.2. Διάρκεια Εκτέλεσης Σύμβασης
Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της.
Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω Σύμβασης,
το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της ποσότητας ή του χρηματικού
ποσού που προβλέπονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
17.3. Τροποποίηση Σύμβασης – Δικαίωμα προαίρεσης (option)
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί (είτε ως προς το χρόνο ισχύος της είτε ως προς τις ποσότητες των
ειδών των καυσίμων) στο μέτρο που δεν θα υπάρξει υπέρβαση του προς ανάθεση ποσού και ποσοτήτων όταν
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αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και τα τρία (3) Νομικά του Πρόσωπα, διατηρούν το δικαίωμα προαίρεσης στα
καύσιμα που προορίζονται για έκαστο φορέα και σε ποσοστό 10%, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Π.Δ
60/ΦΕΚ 64 Α΄/16.03.2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»,
με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμία αντίρρηση και απαίτηση από τον προμηθευτή. Στην 1/2016
Ενιαία Μελέτη που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, καθώς και στο άρθρο
αναφέρονται με σαφήνεια οι ποσότητες που αντιστοιχούν στο δικαίωμα προαίρεσης. Η τήρηση τέτοιου
δικαιώματος θα αναφέρεται ρητά και στην περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με την Πράξη
157/2012 Κλιμ. Στ' Ελ. Συν.
ΑΡΘΡΟ 18: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ.
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους, η συγκρότηση έκαστης Επιτροπής Παραλαβής,
γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 26 του Νόμου 4024/2011, στο άρθρο 28 της υπ. αριθμ.
11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», ως ισχύουν και στην κείμενη νομοθεσία που διέπει
τη λειτουργία έκαστου Φορέα Προμήθειας, από έκαστο φορέα προμήθειας ξεχωριστά.
2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο, από έκαστη σύμβαση, χρόνο, από τον κάθε φορέα
προμήθειας ξεχωριστά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο της παρούσης.
3. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών. Σε
περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία
πραγματικής προσκόμισης των ειδών χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή
των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο
προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες
των ειδών, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από
την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι
η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του
προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Φορέα Προμήθειας (Δήμου ή Νομικού Προσώπου) και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση
του αρμοδίου οργάνου με βάση μόνο το θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα προμήθειας
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη εκδίδει δελτίο εισαγωγής των
ποσοτήτων του κάθε είδους και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια
απόφαση.
5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10
του άρθρου 28 της αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:
α. Το είδος κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα,
διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β. Το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή
ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για
τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα
από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής.
γ. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση
για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο.
Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
18.1.Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης.
1. Ο (έκαστος) προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται σε έκαστη σύμβαση. Ειδικότερα, ο (έκαστος) ανάδοχος οφείλει
χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το Δήμο ή το έκαστο
Νομικό Πρόσωπο με την παραγγελθείσα ποσότητα των προϊόντων. Η παράδοση των ποσοτήτων των
καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου ή έκαστου Νομικού
Προσώπου και κατόπιν εντολής του και σε ώρες που θα καθορίζονται με την σύμφωνη γνώμη προμηθευτή και
παραλήπτη - με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης του προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης.
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Το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα παραδίδεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, στις
εγκαταστάσεις και τα κτίρια έκαστου Φορέα Υλοποίησης της Προμήθειας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την έγγραφη παραγγελία από την αρμόδια υπηρεσία έκαστου φορέα, στα κτίρια των φορέων υλοποίησης
της προμήθειας ήτοι:
Στα κτήρια του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και στις Σχολικές Μονάδες της Α' Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Σχολικής
Επιτροπής.
Τα ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και
αυτοκινούμενων μηχανημάτων των Φορέων Υλοποίησης της Προμήθειας θα γίνεται καθημερινά ΑΜΕΣΑ με
μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, και σε
συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία έκαστου Φορέα Υλοποίησης της Προμήθειας, στο πρατήριό του,
σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του, και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Για κάθε ποσότητα προϊόντος που παραδίδεται θα εκδίδεται παραστατικό διακίνησης το οποίο μπορεί να φέρει
οποιονδήποτε κατάλληλο, ενδεικτικό της φύσης του, τίτλο, όπως «Παραστατικό Διακίνησης», «Δελτίο
Αποστολής», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων
αποθεμάτων» «Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης», κλπ. (ΠΟΛ 1003/31.12.2014)
Τα παραστατικά διακίνησης, και -εάν πρόκειται για καύσιμα για αυτοκινούμενα οχήματα ή μηχανήματα έργου,
θα εκδίδονται ανά πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινούμενου και ανά την υπηρεσία που αυτά ανήκουν,
-ενώ εάν πρόκειται για καύσιμα που παραδόθηκαν σε δεξαμενή κτιριακής εγκατάστασης, ανά κτιριακή
εγκατάσταση
Στο τέλος κάθε μήνα, θα εκδίδονται αντίστοιχα συγκεντρωτικά τιμολόγια
που θα αφορά τα ανωτέρω παραστατικά για κάθε μήνα και - εάν πρόκειται για καύσιμα για αυτοκινούμενα
οχήματα ή μηχανήματα έργου- ανά πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινούμενου, και ανά την υπηρεσία που αυτά
ανήκουν,
ενώ εάν πρόκειται για καύσιμα που παραδόθηκαν σε δεξαμενή κτιριακής εγκατάστασης, ανά κτιριακή
εγκατάσταση και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου
Σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα παραστατικά διακίνησης και στα τιμολόγια, είδη από
διαφορετικές ομάδες ή υπηρεσίες ως αυτές έχουν καθορισθεί στην 1/2016 Ενιαία Μελέτη που επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Επίσης ο ανάδοχος, υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στους Φορείς Υλοποίησης της
προμήθειας, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του
νομού, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη).
Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του
διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τον κάθε Φορέα Υλοποίησης
της προμήθειας .
Είναι δυνατή η τροποποίηση των ποσοτήτων των ειδών της Σύμβασης εφόσον κατά το χρόνο υλοποίησής της
διαπιστωθεί ότι ένα είδος δεν απορροφάται όπως προβλέπεται.
Σ' αυτήν την περίπτωση απαιτούνται:
α. Να μην υπάρχει καμία μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης, δηλ. η μείωση ποσότητας ενός
είδους και η αύξηση ενός άλλου θα είναι ισόποση.
β. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού Φορέα.
γ. Να γνωμοδοτήσει σχετικά το αρμόδιο όργανο και να εισηγηθεί τη λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Για τα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την έγγραφη εντολή
προμήθειας, έκαστου Φορέα Υλοποίησης της Προμήθειας, σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, να τους
εφοδιάσει με την παραγγελθείσα ποσότητα των λιπαντικών, εάν αυτή θα γίνεται περιοδικά, ή σε χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών σε περίπτωση μίας και συνολικής παραγγελίας.
Ο (έκαστος) προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για
κάλυψη εκτάκτων αναγκών, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του
κατά προτεραιότητα σε περιόδους απεργιών.
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων , λιπαντικών και η συγκρότηση των
Επιτροπών Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και γίνεται
ξεχωριστά για κάθε φορέα.
Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και λιπαντικών και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των καυσίμων και
των λιπαντικών.
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται
από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο και στα ΝΠ, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των καυσίμων χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστημα από
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την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην
Επιτροπή.
Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο και τα ΝΠ για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει τις ποσότητες των καυσίμων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που οι Επιτροπές Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη
διαδικασία παραλαβής.
Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι
η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του
προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο το
θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του
Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου και εγγραφής του στα βιβλία της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.
Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της ΥΑ αριθ.
11389/1993 περί (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:
α. Το είδος κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα,
διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β. Το καύσιμο ή τα λιπαντικά που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι
μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι
δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί
παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής.
γ. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση
για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο.
Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
18.3. Κυρώσεις
1. Για κάθε γενικά παράβαση από τον προμηθευτή, για παράβαση των όρων της σύμβασης όπως καθορίζονται
από αυτή και για συμπεριφορά αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 2286/95, και στην υπ. αρ. 11389/23-3-1993 Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», δηλαδή η σύσταση, πρόστιμο,
κήρυξη έκπτωτου από όλη τη σύμβαση.
2. Εκπρόθεσμη παράδοση.
α. Σε περίπτωση που τα, ή κάποια εξ’ αυτών, προϊόντα παραδοθεί/ουν ή αντικατασταθεί/ουν μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων επιβάλλεται και πρόστιμο που
υπολογίζεται ως εξής:
i. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου
προβλεπόμενου, από το άρθρο της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του
μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα
Δηλαδή, αν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας
πέραν της ορισθείσης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο της
Διακήρυξης, θα πρέπει , εγγράφως ή με φαξ να ειδοποιεί την υπηρεσία και να ορίζει επακριβώς την ημερομηνία
παράδοσης σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία των δύο (2) επιπλέον
εργάσιμων ημερών.
Για την καθυστέρηση αυτή και μόνο θα πληρώσει προς το δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό 2,5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης.
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης
του προμηθευτή..
ii. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική
αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα προϊόντα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που
διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10%
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της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος
παραδώσει τα προϊόντα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των προϊόντων.
4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των
προϊόντων, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού , μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των προϊόντων που
απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
5. Σε περίπτωση που καθυστερήσει ο Προμηθευτής να παραδώσει τα είδη ή παραλείψει να πάει ορισμένα ή
δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των ειδών και μη αντικατάστασής τους στην
ταχθείσα προθεσμία τότε ο Φορέας Προμήθειας μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το
ελεύθερο εμπόριο οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου
εμπορίου της αγοράς καθώς και άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον
Προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του.
6. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος επήλθε φθορά στο μηχανολογικό
εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Φορέα Υλοποίησης της Προμήθειας, ο προμηθευτής υποχρεούνται να
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον,
κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως
αποζημίωση προς το Φορέα Προμήθειας για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το
πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
7. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο
προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε
περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
8. Οι παραπάνω κατά του προμηθευτή/ών κυρώσεις είναι ανεξάρτητες με την άσκηση δίωξης
εφόσον η παράβαση αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκημα όπως και για κάθε άλλη αξίωση των φορέων
κατά του προμηθευτή για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο και αν προκύψει.
18.4.Απόρριψη Συμβατικών Υλικών- Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των καυσίμωνλιπαντικών , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4
του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των
τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν
αντικαταστήσει την ποσότητα των καυσίμων - λιπαντικών που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του
ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των
απορριφθέντων καυσίμων και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη
παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης
συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται στον
ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των καυσίμων και των υπολοίπων τμηματικών
παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και
του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο
του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν
παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα είδη, πέραν του προστίμου, τα είδη καταστρέφονται κατά
την κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
εκπνοή της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5%
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η
παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος
μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των
καυσίμων - λιπαντικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο
προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας
που απορρίφθηκε.
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18.5. Κήρυξη προμηθευτή Έκπτωτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν
παρέδωσε τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26 της
παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις
που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
4. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε
με ευθύνη του φορέα.
β. Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.
18.6 Εγγυήσεις Ποιότητας
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης ποιότητας,
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών
φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα
από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα
προορίζει ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν
όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5%
της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και
αποστολής στο Δήμο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εφόσον
από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα
μηχανήματα του δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της
βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής
μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη
που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες
συνέπειες. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
18.7. Λύση – Καταγγελία Σύμβασης
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και τα Νομικά του Πρόσωπα δικαιούνται να καταγγείλουν τις Συμβάσεις, σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή,
παρά την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας,
β) ο ανάδοχος προμηθευτής, εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτεί εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του
Φορέα Υλοποίησης της Προμήθειας,
γ) ο ανάδοχος προμηθευτής, πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματος του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα, και
ε) σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της σύμβασης
που υπογράφηκε με τον φορέα προμήθειας, καθώς και στις λοιπές
περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο.
ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των
παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών.
Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, μετά την οριστική
παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία
του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων
προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 και 2017.
Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των
σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με, φόρο εισοδήματος σε
ποσοστό 1%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού)
στις αποδείξεις που εκδίδονται για την είσπραξη της κράτησης του 0,10%, με το κόστος δημοσίευσης της
διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω40ΘΩΗΟ-4ΦΙ
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4281/14,
του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 60/07 και
της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΔ 60/2007
Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ
60/2007.
ΑΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης η νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας
θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για το σκοπό του ελέγχου ο Δήμος θα υποβάλει στο αρμόδιο Κλιμάκιο ή/και Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία
καθώς και ανυπόγραφα τα σχέδια των συμβάσεων. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός για κάποιο σχέδιο
σύμβασης, η αντίστοιχη σύμβαση δεν θα υπογραφεί, χωρίς να προκύπτει ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης προς
τους υποψήφιους αναδόχους
ΑΡΘΡΟ 24: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης:
- θα δημοσιευθεί άπαξ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, θα
δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, θα αναρτηθεί
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
- θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ή Δημοπρασιών) σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ, θα δημοσιευθεί σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες του Νομού Κυκλάδων, θα δημοσιευθεί σε μια
ημερήσια του Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
- θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων
- θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου
Ερμούπολης και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www. syros- ermoupolis .gr.
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 σε τουλάχιστον 40 ημέρες από την
ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί
ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του Π.Δ. 60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του
διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(αρ. 30 παρ. 3 ΠΔ
60/07 & άρθ. 32 παρ. 6).
Η παρούσα εστάλη στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 00/00/201
ΑΡΘΡΟ 25: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης
β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
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