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ΑΔΑ: 7ΤΗΥΩΛΦ-Δ1Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ.81132
Τηλ.: 22510 55637
Fax: 22510 27090

Μυτιλήνη, 31/10/2016
Αριθ.Διακήρυξης 60867

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με
ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και
λιπαντικών Δήμου Λέσβου».
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
της τιμής και κατά ομάδα ειδών του διαγωνισμού, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 7 της
διακήρυξης.
Αναλυτικότερα:
α) Ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε (υγρά καύσιμα)
Η κατά ομάδα πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, δηλαδή
το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας του διαγωνισμού
ξεχωριστά, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου
είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Λέσβου, με την
έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών.
β) Ομάδα ΣΤ (λιπαντικά)
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο των
ειδών της.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.240.427,52 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.060.194,46 ευρώ είναι για την προμήθεια και 180.233,06
ευρώ είναι για ΦΠΑ 17%.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου
Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.
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.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013
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και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
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λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 18/11/2016 και ώρα 14:00.
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.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 24/11/2016 και ώρα 14:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή
διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο
οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις
προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες.
Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί
διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη
δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί
σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε
(5) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του προϋπολογισμού
της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του διαγωνισμού για την οποία δίνεται η προσφορά.
Αναλυτικά, ως ο πίνακας που ακολουθεί.
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

7.179,49

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

892,31

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

872,48

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

951,80

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

193,06

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

512,82
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Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών μετά την
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Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Γίνονται δεκτές προσφορές κατά ομάδα του διαγωνισμού και μόνο για το σύνολο των κατά ομάδα
ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές
που υποβάλλονται για μέρος των κατά ομάδα ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου είδους.
Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές.
Η οικονοµική προσφορά απορρίπτεται όταν υπερβαίνει την ανώτατη τιµή που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή. Ειδικότερα, για τα υγρά καύσιμα, όταν η υπέρβαση αυτή είναι σε ποσοστό πλέον του 5%.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν είναι δεσμευτικός όσον αφορά τα επιμέρους είδη καυσίμων
κάθε ομάδας και δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους καυσίμου, οι οποίες
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
Ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης, για την δέσμευση του αναδόχου να
συναινέσει σε νέα προμήθεια ομοειδών ειδών, με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη δήλωση της
αναθέτουσας αρχής, κατά ποσοστό έως και 30%.
Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα της προαίρεσης ανέρχεται μέχρι του
ποσού των 372.128,26 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ.
Λήψη πληροφοριών: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, Τμήμα Διαχείρισης &
Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 21, Μυτιλήνη, Α’
όροφος, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος, τηλέφωνο +30 2251055637, FAX +30 2251027090, email: gregkyrs@gmail.com.
Αριθμός Αναφοράς TED eNotices 2016-140354

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ
Πληροφορίες: Γρηγόριος Κυριάκης
Τηλ: +30 2251055637 ■ fax: +30 2251027090

Αριθμός Διακήρυξης: 60867/31-10-2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού
και λιπαντικών Δήμου Λέσβου»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 1.240.427,52 €
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια
υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου», προς κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2017, ενδεικτικού
προϋπολογισμού με ΦΠΑ 1.240.427,52 ευρώ.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
της τιμής και κατά ομάδα ειδών του διαγωνισμού, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης.
Αναλυτικότερα:
α) Ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε (υγρά καύσιμα)
Η κατά ομάδα πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, δηλαδή
το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας του διαγωνισμού
ξεχωριστά, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου
είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Λέσβου, με την
έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών.
β) Ομάδα ΣΤ (λιπαντικά)
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο των
ειδών της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 1ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 3ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Άρθρο 4ο : ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 5ο : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 6ο : ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 7ο : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Άρθρο 8ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 9ο : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Άρθρο 10ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Άρθρο 11ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 12ο : ΓΛΩΣΣΑ
Άρθρο 13ο : ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο 14ο : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Άρθρο 15ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Άρθρο 16ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 17ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Άρθρο 18ο : ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 19ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Άρθρο 20ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 21ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Άρθρο 22ο : ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Άρθρο 23ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 24ο : ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 25ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
16PROC005328380 2016-11-02
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια»
3. τις διατάξεις του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων»
4. το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α’/25-012013
5. τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
6. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
7. τις διατάξεις του Ν.3886/2010 ΦΕΚ 173 Α’/30-09-2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» έως την ημερομηνία παύσεως
ισχύος του 31-12-2016
8. τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
9. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
10. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 11543/ΕΓΚ.3/26-03-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ανάδειξη
προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των
συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»
11. τις διατάξεις του Ν.3054/2002 ΦΕΚ 230 Α’/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις»
12. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 ΦΕΚ 33 Α’/14-02-2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
13. την υπ’ αριθμό 17/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου μας
14. την υπ’ αριθμό 553/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της
προμήθειας και για την δέσμευση των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2017
15. την υπ’ Αριθμό Αναφοράς 2016-123350/26-09-2016 Προκαταρκτική Προκήρυξη του διαγωνισμού,
όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
16. την υπ’ αριθμό 832/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013
ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)».
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού ορίστηκε με την υπ’ αριθμό 835/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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Η Επιτροπή Ενστάσεων ορίστηκε με την υπ’ αριθμό 756/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Αναφοράς TED eNotices: 2016-140354.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 1.240.427,52 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.060.194,46 ευρώ είναι για την προμήθεια και 180.233,06
ευρώ είναι για ΦΠΑ 17%.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα (ομάδες) και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα αυτού.
Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά, κατά ομάδα, τα παρακάτω είδη:

ΟΜΑΔΑ Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Α1
Α2
Α3

Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ
Βενζίνη αμόλυβδη
Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

λίτρα
λίτρα
λίτρα

582.424,82
60.000,00
18.162,39

629.018,81
74.400,00
14.529,91

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Β1

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

λίτρα

111.538,46

89.230,77

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Γ1

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

λίτρα

109.059,83

87.247,86

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Δ1

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

λίτρα

118.974,36

95.179,49

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ε1
Ε2
Ε3

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ
Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ
Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρα
λίτρα
λίτρα

14.871,80
5.948,71
793,16

11.897,44
6.424,61
983,52
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΤ1

Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για
βενζινοκινητήρες σε δοχείο 4 λίτρων
Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες σε
δοχείο 4 λίτρων
Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για
πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4 λίτρων
Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες
σε δοχείο 4 λίτρων
Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες
σε δοχείο 4 λίτρων
Λιπαντικό SAE 30W για χωματουργικά μηχανήματα
σε δοχείο > 15 λίτρων
Λιπαντικό SAE 10W για χωματουργικά μηχανήματα
σε δοχείο > 15 λίτρων
Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης
& σανζμάν σε δοχείο > 15 λίτρων
Λιπαντικό ISO 46 υδραυλικό, δοχείο > 15 λίτρων
Λιπαντικό ISO 68 υδραυλικό, δοχείο > 15 λίτρων
Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλού αιθυλενογλυκόλης
-15 οC σε δοχείο > 15 λίτρων
Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό
αιθυλενογλυκόλης σε δοχείο 4 λίτρων
Γράσο ασβεστίου σε δοχείο 4kg
Γράσο λιθίου σε δοχείο 4kg
AD-BLUE διάλυμα σε δοχείο 10 λίτρων
Βαλβολίνη SAE 85W-140 σε δοχείο > 15 λίτρων
Βαλβολίνη SAE 80W-90 σε δοχείο > 15 λίτρων
Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου δοχείο > 15λ
Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2Τ συνθετικής
τεχνολογίας σε δοχείο 1 λίτρου

λίτρα

400

2.400,00

λίτρα

800

6.000,00

λίτρα

600

3.600,00

λίτρα

600

2.400,00

λίτρα

600

2.400,00

λίτρα

400

2.000,00

λίτρα

200

1.000,00

λίτρα

300

1.500,00

λίτρα
λίτρα
λίτρα

1600
3500
1000

3.200,00
7.000,00
2.000,00

λίτρα

400

1.600,00

kg
kg
λίτρα
λίτρα
λίτρα
λίτρα
λίτρα

400
200
2500
200
900
200
200

1.600,00
1.000,00
5.000,00
800,00
3.600,00
600,00
1.482,05

Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με
εμβαπτιζόμενα φρένα σε δοχείο > 15 λίτρων

λίτρα

600

2.100,00

ΣΤ2
ΣΤ3
ΣΤ4
ΣΤ5
ΣΤ6
ΣΤ7
ΣΤ8
ΣΤ9
ΣΤ10
ΣΤ11
ΣΤ12
ΣΤ13
ΣΤ14
ΣΤ15
ΣΤ16
ΣΤ17
ΣΤ18
ΣΤ19
ΣΤ20

● CPV 09134100-8 «πετρέλαιο κίνησης ντίζελ»
● CPV 09135100-5 «πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ»
● CPV 09132100-4 «αμόλυβδη βενζίνη»
● CPV 09210000-4 «λιπαντικά παρασκευάσματα»
Οι ποσότητες ανά φορέα και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών (αριθμός μελέτης 17/2016) που συντάχθηκε από τη Δ/νση Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου και αποτελεί παράρτημα της παρούσας.
Η χρηματοδότηση της δαπάνης για τις ομάδες Α και ΣΤ θα γίνει από τα τακτικά και ανταποδοτικά έσοδα του
Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017, βαρύνοντας τις πιστώσεις και
κωδικούς εξόδων του εν λόγω προϋπολογισμού, όπως αυτός θα εγκριθεί αρμοδίως.
Η χρηματοδότηση της δαπάνης προμήθειας για τις υπόλοιπες ομάδες του διαγωνισμού θα έχει ως εξής:
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● ΟΜΑΔΑ Β: από τα τακτικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου»,
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συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό οικ.2016-11-02
έτους 2017, βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κωδικό
Εξόδων (ΚΑΕ) 15.6643.
● ΟΜΑΔΑ Γ: από την επιχορήγηση των ΚΑΠ που λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου».
● ΟΜΑΔΑ Δ: από την επιχορήγηση των ΚΑΠ που λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου».
● ΟΜΑΔΑ Ε: από τα τακτικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου»,
συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017, βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κωδικό
Εξόδων (ΚΑΕ) 15.6643.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
● Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής:
-

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997817113 Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81132 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 2251055637
Fax: +30 2251027090
e-mail: gregkyrs@gmail.com

● Τα στοιχεία των λοιπών φορέων υλοποίησης της προμήθειας είναι τα εξής:
1. Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», Α.Φ.Μ. 997817334, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης,
Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη 81132, τηλέφωνο +30 2251045333.
2. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Λέσβου», Α.Φ.Μ. 997817611, Δ.Ο.Υ.
Μυτιλήνης, Πεσμαζόγλου 1, Μυτιλήνη 81132, τηλέφωνο +30 2251055710.
3. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Λέσβου», Α.Φ.Μ. 997817543, Δ.Ο.Υ.
Μυτιλήνης, Πεσμαζόγλου 1, Μυτιλήνη 81132, τηλέφωνο +30 2251055600.
4. Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου», Α.Φ.Μ. 997817440, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης,
Πεσμαζόγλου 1, Μυτιλήνη 81132, τηλέφωνο +30 2251024244.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΟΡΙΣΜΟΙ
Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:
«Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος Λέσβου και τα Νομικά του Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
«Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία.
«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση οικονομικών φορέων που υποβάλλει προσφορά.
«Επιτροπή Διαγωνισμού»: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι αξιολόγησης των
προσφορών, είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την γνωμοδότηση για κάθε
σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς και την εισήγηση-πρόταση
προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, δηλαδή την αναθέτουσα αρχή, για την έγκριση των πρακτικών
και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού (άρθρο 221 Ν.4412/2016).
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προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, τα μέλη της οποίας είναι διαφορετικά από
της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 221 Ν.4412/2016).

«Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θ’ ανατεθεί η προμήθεια και θ’ αποδεικνύεται με
σύμβαση, η οποία θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με την κάθε αναθέτουσα αρχή χωριστά, μετά την
νομιμοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, για την κατακύρωση των
αποτελεσμάτων.
«Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σ’ αυτήν παραρτήματα, που εκδίδει η
Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο συγκεκριμένος
διαγωνισμός.
«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και η
οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.
«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»: αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική
κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης.
Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των
απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρέχει δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για υποβάλλοντες προσφορά που επιθυμούν να συμπληρώσουν το
ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονική μορφή. Το επιγραμμικό έντυπο μπορεί να εξαχθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση
https:// ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, να συμπληρωθεί, να αποθηκευτεί και να
υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (βλέπε άρθρο 10
της παρούσης διακήρυξης).
«Υπεύθυνη Δήλωση»: πρόκειται για την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού
υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε
περίπτωση Νομικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς
εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο και στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο
του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου.
«Σύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται η κάθε επιμέρους
σύμβαση που θα υπογράψει ο/οι μειοδότης/ες με τις αναθέτουσες αρχές, για το τμήμα της προμήθειας που
αντιστοιχεί σε καθεμία απ’ αυτές.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
συντετμημένη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής
αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον θα
έχουν παρέλθει τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής
αποστολής της Προκαταρκτικής Προκήρυξης (Α.Π. 2016/S188-337499/26-09-2016) στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 27 παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016).
Οι ανωτέρω διαδικασίες δημοσίευσης και πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των
άρθρων 22 (παρ.1 & 5) και 37 του Ν.4412/2016 και ως εκ τούτου η προθεσμία δημοσίευσης της Προκήρυξης
και παραλαβής των προσφορών αιτιολογημένα περιορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Η προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της καταληκτικής
ημέρας της προθεσμίας, όπως ορίζεται παρακάτω.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τετάρτη,

Τρίτη,

Παρασκευή,

www.promitheus.gov.gr

02/11/2016

08/11/2016

18/11/2016

ώρα 09:00

ώρα 14:00

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή Πύλη

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, στο σύνολό του ή εν μέρει, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα
προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (άρθρο 32 παρ.2α του
Ν.4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στη
Μυτιλήνη, θα σταλεί στα Επιμελητήρια και θα δημοσιευθεί: 1. στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 2. σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, 3. σε δυο
ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδες του Νομού Λέσβου, εφόσον εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του
Ν.3548/2007 και περιλαμβάνονται στην αριθ.13289/7-8-2015 ΦΕΚ 1716 Β’/17-8-2015 Απόφαση Υπουργού
Επικρατείας όπως ισχύει, 4. στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο
διαδικτυακό τόπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Η δημοσίευση στον ελληνικό τύπο θα γίνει μετά την ανωτέρω αποστολή της Προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».
Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, αμέσως μετά την με
ηλεκτρονικό τρόπο αποστολή της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου στη διεύθυνση http://www.mytilene.gr.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, για το περιεχόμενο της
παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται μέχρι έξι (6) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και ώρα 15:00.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών
και διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα
από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
αρχείου .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
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συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο
δεν εξετάζονται.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις, εκ μέρους
της υπηρεσίας, σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
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 1317 Β’/23-04-2012) και αυτών της
περίπτωσης β της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο που
ανακηρύχθηκε με τη διαδικασία, με απαραίτητη προσκόμιση των νόμιμων αποδεικτικών παραστατικών (παρ.3
του άρθρου 4 του Ν.3548/2007, με την επιφύλαξη της παρ.12 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016).
Λήψη πληροφοριών: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, Τμήμα Διαχείρισης &
Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 21, Μυτιλήνη, Α’
όροφος, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος, τηλέφωνο +30 2251055637, FAX +30 2251027090, email: gregkyrs@gmail.com.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής και συγκεκριμένα:
α) Ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε (υγρά καύσιμα)
Η κατά ομάδα πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, δηλαδή
το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας του διαγωνισμού
ξεχωριστά, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου
είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Λέσβου, με την
έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών.
β) Ομάδα ΣΤ (λιπαντικά)
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο των
ειδών της.
Ειδικά για τα υγρά καύσιμα, θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης, χωρίς αυτό
να υπερβαίνει το 5% κατά τις διατάξεις του Ν.4257/2014.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα (ομάδες) και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα αυτού.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή των ποσοτήτων έκαστης
ομάδας του διαγωνισμού.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, όσο αφορά στα υγρά καύσιμα, στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος οι συμμετέχοντες, σε κάθε κατηγορία
καυσίμου, θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή (αριθμό) με τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία, όπως
αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την «Τιμή Αναφοράς»
η οποία τίθεται στην παρούσα διακήρυξη, για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
◊ Τιμές Αναφοράς καυσίμων για σύγκριση των προσφορών
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- Τιμή Αναφοράς πετρελαίου κίνησης: 1,0800
-

Τιμή Αναφοράς αμόλυβδης βενζίνης: 1,2400

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής, όπως ακριβώς ζητείται από τη
διακήρυξη, 10% για το πετρέλαιο κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του
συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς: 1,0800 x 0,90 = 0,9720.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της
οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Α’ σε μορφή .pdf.
Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη και σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013, στο
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και στα άρθρα 36 και 37 του Ν.4412/2016.
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.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνο η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα
την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας
του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και
πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου.
2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Α) Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
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• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων 2016-11-02
χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ
αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, είτε
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 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, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο Παράρτημα XΙ - ΜΗΤΡΩΑ του Ν.4412/2016, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Β) Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
Γ) 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.
3. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες.
Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί
διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη
δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί
σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται), σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όσοι
υποψήφιοι:
1. Εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
● Συμμετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος.
● Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύµβασης σχετικά µε την καταπολέμηση της
διαφθοράς, στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της
Ένωσης και στην παρ.1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
● Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2803/2000.
● Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
● Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν.3691/2008.
● Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L101 της 15-4-2011, σ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013.
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Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
● Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
α) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ
και ΕΕ)
β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), καθώς και όλα τα µέλη του ∆.Σ.

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας σύνηψε συμφωνίες µε άλλους οικονομικούς φορείς, µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.
4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016.
5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, στο
πλαίσιο προηγούμενης δηµόσιας σύµβασης.
6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση.
7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείμενο του διαγωνισµού ή σε
σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.
8. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων,
σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
11. Ενώσεις οικονομικών φορέων (προμηθευτών), σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα, τουλάχιστον, µέλος τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τον
Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 11 της παρούσης
διακήρυξης.
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, το οποίο μπορεί να
εξαχθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, να
συμπληρωθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
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Ι. Η Αναθέτουσα Αρχή: δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases
/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ επιλέγει
«Εκτύπωση», το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η αποθήκευσή του σε μορφή .pdf. Το
αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
ΙΙ. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την
αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση», το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση και
αποθήκευσή του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω
του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ
μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε, ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα.
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
ΙΙΙ. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού: αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την
τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε https://ec.europa.eu/growth/tools-databases
/espd/filter?lang=el.

3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3Α. Πετρέλαιο κίνησης
3Α.α) Ο συμμετέχων θα δεσμεύεται ρητώς με υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο
πρατήριο υγρών καυσίμων εντός των ορίων του Δήμου Λέσβου, στο οποίο τα οχήματα και μηχανήματα του
Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού θα ανεφοδιάζονται καθημερινά και αυθημερόν με πετρέλαιο κίνησης, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην περίπτωση που το πρατήριο είναι συνεργαζόμενο θα πρέπει να κατατεθεί
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του πρατηρίου ότι αποδέχεται την συνεργασία για τις ανάγκες του
διαγωνισμού.
3Α.β) Εναλλακτικά και μόνο εφόσον δεν καταστεί εφικτή η συνεργασία με επιχείρηση που να πληροί τα
ανωτέρω κριτήρια, δύναται ο Δήμος να επιλέξει διαγωνιζόμενο ο οποίος στην προσφορά του θα δεσμεύεται
ρητώς με υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραδίδει καθημερινά και αυθημερόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, στα αμαξοστάσια του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, την αιτούμενη ποσότητα πετρελαίου κίνησης,
κατόπιν σχετικής παραγγελίας, για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων. Επίσης, ότι η παράδοση
θα γίνεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή το οποίο θα πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις.
◊ Ο συμμετέχων θα πρέπει στην προσφορά του να δηλώσει έναν τουλάχιστον από τους ανωτέρω τρόπους
παράδοσης πετρελαίου κίνησης, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του διαγωνισμού για την οποία δίδει προσφορά.

3Β. Αμόλυβδη βενζίνη
Ο συμμετέχων θα δεσμεύεται ρητώς με υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ιδιόκτητο ή συνεργαζόμενο πρατήριο
υγρών καυσίμων εντός των ορίων του Δήμου Λέσβου, στο οποίο τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου και
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ημέρες και ώρες.

Στην περίπτωση που το πρατήριο είναι συνεργαζόμενο θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη του πρατηρίου ότι αποδέχεται την συνεργασία για τις ανάγκες του διαγωνισμού.

3Γ. Πετρέλαιο θέρμανσης
Ο συμμετέχων θα δεσμεύεται ρητώς με υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραδίδει την αιτούμενη ποσότητα
πετρελαίου θέρμανσης εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής παραγγελίας, καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, στις δεξαμενές των κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών, σχολείων, παιδικών σταθμών και
λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, σε όλη την έκταση του Δήμου Λέσβου. Η παράδοση
θα γίνεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή το οποίο θα πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις.

3Δ. Λιπαντικά
Ο συμμετέχων θα δεσμεύεται ρητώς με υπεύθυνη δήλωση ότι, με δική του μέριμνα και δαπάνη, θα παραδώσει
εφάπαξ όλες τις ζητούμενες ποσότητες, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, στις αποθήκες του Δήμου Λέσβου, στην περιοχή Παγανή της Μυτιλήνης.

4. Επιπλέον, στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», όσον αφορά στην
τεχνική προσφορά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παρακάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

4Α. Καύσιμα
4Α.α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόμενου για τη συμμόρφωση των προσφερόμενων
καυσίμων με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επιβάλλονται από τη σχετική Ελληνική και
Κοινοτική νομοθεσία, τους επίσημους κρατικούς φορείς, τη μελέτη και την διακήρυξη του διαγωνισμού.
Επίσης, θα δηλώνεται ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα των παραδιδόμενων καυσίμων, τουλάχιστον
για 6 μήνες, με την επιφύλαξη του τρόπου αποθήκευσης αυτών από την αναθέτουσα αρχή.
4Α.β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόμενου για τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων
καυσίμων και το εργοστάσιο στο οποίο θα παρασκευασθούν.

4Β. Λιπαντικά
4Β.α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου ο υποψήφιος προμηθευτής λιπαντικών θα αναφέρει ρητά ότι:

α. τα προσφερόμενα υλικά είναι κατασκευής του εργοστασίου « ......... », καινούργια, αμεταχείριστα και
απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οχημάτων-μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται, δεσμεύομαι
να αποδεικνύω τη καταλληλότητα οιουδήποτε εξ αυτών (εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία) με προσκόμιση
πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β. τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη
ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Για απόδειξη του ανωτέρω τα προσφερόμενα υλικά θα
φέρουν σήμανση CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες
οδηγίες. Οι κατασκευαστές των υλικών είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 και είμαι σε θέση να προσκομίσω
το αντίστοιχο πιστοποιητικό σε οιαδήποτε περίπτωση μου ζητηθεί,
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γ. θα προσκομίσω δείγμα των προσφερομένων υλικών πριν την παραγγελία, εφόσον αυτό απαιτηθεί από
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την υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση,
είμαι σε θέση να προσκομίσω τεχνικό φυλλάδιο του εκάστοτε
είδους, το οποίο να περιέχει τα χαρακτηριστικά του και οδηγίες ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας,
δ. τα προσφερόμενα υλικά έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους με την επιφύλαξη της ορθής
αποθήκευσης και χρήσης τους και σε περίπτωση αλλοίωσής τους υποχρεούμαι σε άμεση αντικατάστασή τους.

4Β.β) Τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, αναφορικά με τις
προδιαγραφές των λιπαντικών.
◊ 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 όταν στο εργοστάσιο, το οποίο 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. η οποία 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 Δημ. 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 σε έκπτωτου, με τις νόμιμες κυρώσεις.
◊ 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 τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνήσιου
υπογραφής.
● Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων (προμηθευτών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.
● Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης, ο προσφέρων
«Προσωρινός Ανάδοχος» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών
από τη σχετική ειδοποίηση, που του αποστέλλεται εγγράφως και ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
άρθρων 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016.

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
α. Φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 9 παρ.1 της παρούσας διακήρυξης, που θα έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
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προκύπτει 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, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή της χώρας εγκατάστασης, από τα οποία
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι: (Ι) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και (ΙΙ) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της
προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Σημείωση: εάν το κράτος - µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελματικού ή εµπορικού οργανισμού.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
5. Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα.
6. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, ή αλλιώς υπεύθυνη δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά
ειδικότερα στο υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές
χρήσεις.
7. Κατάσταση συνοδευόμενη από αντίστοιχες έγγραφες βεβαιώσεις φορέων του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. για τους οποίους οι διαγωνιζόμενοι έχουν αναλάβει, ενδεχόμενα, παρόμοιες προμήθειες κατά την
τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου συμβατικού ποσού και της ημερομηνίας της σύμβασης.
β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου α.
Ειδικότερα, οι ομόρρυθμες (ΟΕ) και οι ετερόρρυθμες (ΕΕ) εταιρείες θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό. Οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα
νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους την ΕΕ και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
γ. Συνεταιρισμοί
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου α. Επίσης, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα.
δ. Ενώσεις προμηθευτών
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
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● Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή έκαστου προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 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.
● Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τεχνικά φυλλάδια εργοστασίων και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή
άλλους φορείς.
● Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν
υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.
● Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν, με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.
● Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα, σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του
Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησής του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη
ενήμερο φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει
εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο μέσω του Συστήματος, να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε
έντυπη μορφή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα
άνω φορολογικά ενήμερος.
● Όταν ο Οικονομικός Φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), υποβάλλει
ηλεκτρονικά φορολογική ενημερότητα, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
● Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον «Προσωρινό Ανάδοχο»
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. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το
Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139 Α’) 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 & Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που θα έχει
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συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν
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είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα 2016-11-02
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Στην περίπτωση Ένωσης προμηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό
που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για
κάθε ομάδα του διαγωνισμού για την οποία δίνεται η προσφορά.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών μετά την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: 1) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, 2) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του
Ν.4412/2016, 3) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 4)
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Ειδικότερα, για κάθε ομάδα του διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής έχει ως ο ακόλουθος πίνακας.

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

7.179,49

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

892,31

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

872,48

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

951,80

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

193,06

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

512,82

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ
ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης»
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ΓΛΩΣΣΑ
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Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της
Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική
μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην
Ελληνική.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις, πρέπει, επί ποινή
απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης,
είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που
κυρώθηκε με το Ν.1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών
γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και
εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική
γλώσσα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την
Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα
κατά περίπτωση και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014.
Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961, κυρωθείσα
στην Ελλάδα με το Ν.1497/1984, πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση επί του σώματος του εγγράφου ή
σε πρόθεμα.
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα διαφορετική της Ελληνικής γίνονται δεκτά εφόσον:
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του
εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από
ορκωτούς μεταφραστές του Ν.3712/2008.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλεται
ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, η Τεχνική Προσφορά ως εξής.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος. Στη 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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
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 τους, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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16PROC005328380
2016-11-02
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: η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τεχνικά φυλλάδια εργοστασίων και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή
άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος. Στην συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
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.

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 24/11/2016 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπο)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.
3. 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.
4. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών.
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. Ειδικότερα, μέσα από το Σύστημα:
• 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 αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα
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Αρχή αυτού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για την παροχή
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διευκρινήσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών
και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις
διευκρινήσεις, εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
πέντε (5) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των πέντε (5) μηνών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο
Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει, πριν από τη λήξη της, την
προθεσμία κατά ανώτατο όριο πέντε (5) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, µόνο μετά από
έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής και μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Η παραπάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 102 παρ.2
και 4 του Ν.4412/2016.
4. Επισημαίνεται ότι η προσφορά απορρίπτεται στις παρακάτω, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις:
- Τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε
έντυπη μορφή, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Στην
περίπτωση αυτή οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
- Τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά το πέρας της καθοριζόμενης προθεσμίας.
- Η προσφορά περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγματος.
- Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιµή που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα,
για τα υγρά καύσιμα, όταν η υπέρβαση αυτή είναι σε ποσοστό πλέον του 5%.
- ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιµή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ατέλειες,
ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση ή συµπλήρωσή τους.
- Η προσφορά ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο.
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αντιπροσφορά, ή θέτει όρο αναπροσαρμογής.
- Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή προσφορά υπό αίρεση.

- ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας.
- ∆εν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
- Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
- ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
5. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση μεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιµες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία των εν λόγω οικονοµικών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της παρούσας σύµβασης
διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων», µε τον οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε την εγκύκλιο Π1/273/07-02-2011 της ∆/νσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Σημειώνεται ότι από 1-1-2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της σύμβασης της
παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345-374) του Ν.4412/2016.
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα από την κείµενη νοµοθεσία και την
περίπτωση β της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήματος
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013.
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του άρθρου 238, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227, του Ν.3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή, με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και ο οποίος προσφέρει, κατά
ομάδα ειδών του διαγωνισμού, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
της τιμής.
Η απόφαση κατακύρωσης θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα επί αποδείξει.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών
του Ν.3886/2010, β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013 και γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
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της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.

Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον αµέσως επόµενο μειοδότη. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύµβαση, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού ματαιώνονται.
Το κείμενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, περιλαμβάνει δε όλα τα στοιχεία της
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, β. τα συμβαλλόμενα
μέρη, γ. τα προς προμήθεια υλικά, δ. την τιμή προσφοράς, ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των
υλικών, στ. τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες, η. τον τρόπο
επίλυσης των τυχόν διαφορών, θ. τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος,
εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή και ι. τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και τους
οποίους αποδέχθηκε, με την προσφορά του, ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την
οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε
β. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις
γ. εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Σε εκτέλεση συμβατικού όρου, μπορεί η σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την
υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων
που καθορίζονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου
(ανάλωση διαθέσιμων ποσοτήτων και πιστώσεων κατά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης).
Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του φορέα που αφορά η προμήθεια (Δήμος, Κοινωφελής Επιχείρηση,
Νομικό Πρόσωπο, Σχολικές Επιτροπές).
Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που
έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Α. Πετρέλαιο κίνησης
Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού θα ανεφοδιάζονται καθημερινά με πετρέλαιο
κίνησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν σχετικής παραγγελίας, στο πρατήριο υγρών καυσίμων
του αναδόχου.
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σύμβασης, στα αμαξοστάσια του Δήμου και
των ΝΠΔΔ αυτού, την αιτούμενη ποσότητα πετρελαίου κίνησης,
κατόπιν σχετικής παραγγελίας, για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων και μηχανημάτων. Η παράδοση θα γίνεται
με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή το οποίο θα πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις.
Β. Αμόλυβδη βενζίνη
Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού θα ανεφοδιάζονται καθημερινά με αμόλυβδη
βενζίνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν σχετικής παραγγελίας, στο πρατήριο υγρών καυσίμων
του αναδόχου.
Γ. Πετρέλαιο θέρμανσης
Ο ανάδοχος θα παραδίδει την αιτούμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης εντός δύο (2) ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής παραγγελίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, στις δεξαμενές των κτιρίων
δημοτικών υπηρεσιών, σχολείων, παιδικών σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου και των ΝΠΔΔ
αυτού, σε όλη την έκταση του Δήμου Λέσβου. Η παράδοση θα γίνεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή
το οποίο θα πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις.
Δ. Λιπαντικά
Ο ανάδοχος έχει την συμβατική υποχρέωση, με δική του μέριμνα και δαπάνη, να παραδώσει εφάπαξ όλες τις
συμβατικές ποσότητες και όλα τα είδη, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, στις αποθήκες του Δήμου Λέσβου, στην Παγανή της Μυτιλήνης.
● Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί τον Δήμο με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες,
ειδικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
● Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
● Η παραλαβή των ειδών θα γίνει όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016, από την
Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11β του ιδίου νόμου, ταυτόχρονα με την
προσκόμιση των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτήν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εφόσον:
- δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί
- δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ήμου ή συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε
απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
κυρώσεις του άρθρου 203 παρ.4 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων της
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δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση.
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προμήθειας, αμέσως μετά την παραλαβή
των υπό προμήθεια

Κρατήσεις - Φόροι: κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για όλα τα
καύσιμα επιβαρύνει τον προμηθευτή (παρ.7, άρθρο 375 του Ν.4412/2016) για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου
ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% που αποδίδονται από την αναθέτουσα
αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος
διενεργείται σε ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιμα και σε ποσοστό 4% για τα λιπαντικά.

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, η νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα
τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.4129/2013).
Για το σκοπό του ελέγχου, ο Δήμος θα υποβάλει στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο
του διαγωνισμού, με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία, καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της
σύμβασης. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν θα υπογραφεί.
Επιπρόσθετα, η σύμβαση δεν μπορεί να υπογραφεί πριν παρέλθει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την
ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας, για τυχόν αίτηση άσκησης ανάκλησης σύμφωνα
με το 2ο άρθρο του Ν.3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» ενώπιον
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συνεπώς, η πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης αποστέλλεται στον ανάδοχο μόνο αφού παρέλθει η
δεκαπενθήμερη προθεσμία, από την ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας στο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
◊ Ο Δήμος δεν θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας, κατά ομάδα
του διαγωνισμού, ποσότητας έκαστου είδους, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
◊ Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους καυσίμου, οι οποίες
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
◊ Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν είναι δεσμευτικός όσον αφορά τα επιμέρους είδη καυσίμων
κάθε ομάδας και δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών.
◊ Ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης για την δέσμευση του αναδόχου να
συναινέσει σε νέα προμήθεια ομοειδών ειδών, με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη δήλωση της
αναθέτουσας αρχής, κατά ποσοστό έως και 30%. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το
δικαίωμα της προαίρεσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 372.128,26 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
16PROC005328380 2016-11-02
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ι. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΜΑΔΑ Α/Α

Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
1

Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ

582.424,82

1,0800

629.018,81

2

Βενζίνη αμόλυβδη

60.000,00

1,2400

74.400,00

3

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

18.162,39

0,8000

14.529,91

ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Α» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 717.948,72
ΦΠΑ 17% : 122.051,28
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Α» ΜΕ ΦΠΑ : 840.000,00

Β

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
1

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

111.538,46

0,8000

89.230,77

ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Β» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :

89.230,77

ΦΠΑ 17% :

15.169,23

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Β» ΜΕ ΦΠΑ : 104.400,00

Γ

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
1

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

109.059,83

0,8000

87.247,86

ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Γ» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :

87.247,86

ΦΠΑ 17% :

14.832,14

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Γ» ΜΕ ΦΠΑ : 102.080,00

Δ

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
1

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

118.974,36

0,8000

95.179,49

ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Δ» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :

95.179,49

ΦΠΑ 17% :

16.180,51

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Δ» ΜΕ ΦΠΑ : 111.360,00
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Ε

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
1

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

14.871,80

0,8000

11.897,44

2

Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ

5.948,71

1,0800

6.424,61

3

Βενζίνη αμόλυβδη

793,16

1,2400

983,52

ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Ε» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 19.305,57
ΦΠΑ 17% :

3.281,95

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Ε» ΜΕ ΦΠΑ : 22.587,52

ΔΑΠΑΝΗ (Ι) «ΟΜΑΔΕΣ Α-Β-Γ-Δ-Ε» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 1.008.912,41
ΦΠΑ 17% :

171.515,11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Ι) «ΟΜΑΔΕΣ Α-Β-Γ-Δ-Ε» ΜΕ ΦΠΑ : 1.180.427,52

ΙΙ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ «ΟΜΑΔΑ ΣΤ»
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ποσότητα

ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για βενζινοκινητήρες, δοχείο
4 λίτρων

400 λίτρα

6,00

2.400,00

2

Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες, δοχείο 4 λίτρων

800 λίτρα

7,50

6.000,00

3

Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για πετρελαιοκινητήρες,
δοχείο 4 λίτρων

600 λίτρα

6,00

3.600,00

4

Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες, δοχείο 4
λίτρων

600 λίτρα

4,00

2.400,00

5

Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες, δοχείο 4
λίτρων

600 λίτρα

4,00

2.400,00

6

Λιπαντικό SAE 30W για χωματουργικά μηχανήματα, δοχείο >
15 λίτρων

400 λίτρα

5,00

2.000,00

7

Λιπαντικό SAE 10W για χωματουργικά μηχανήματα, δοχείο >
15 λίτρων

200 λίτρα

5,00

1.000,00

8

Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης & σανζμάν,
δοχείο > 15 λίτρων

300 λίτρα

5,00

1.500,00

9

Λιπαντικό ISO 46 υδραυλικό, δοχείο > 15 λίτρων

1600 λίτρα

2,00

3.200,00

10

Λιπαντικό ISO 68 υδραυλικό, δοχείο > 15 λίτρων

3500 λίτρα

2,00

7.000,00

11

Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλού αιθυλενογλυκόλης -15 οC,

1000 λίτρα

2,00

2.000,00
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12

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό αιθυλενογλυκόλης, δοχείο 4
λίτρων

400 λίτρα

4,00

1.600,00

13

Γράσο ασβεστίου, δοχείο 4kg

400 kg

4,00

1.600,00

14

Γράσο λιθίου, δοχείο 4kg

200 kg

5,00

1.000,00

15

AD-BLUE διάλυμα, δοχείο 10 λίτρων

2500 λίτρα

2,00

5.000,00

16

Βαλβολίνη SAE 85W-140 δοχείο > 15 λίτρων

200 λίτρα

4,00

800,00

17

Βαλβολίνη SAE 80W-90 δοχείο > 15 λίτρων

900 λίτρα

4,00

3.600,00

18

Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου, δοχείο > 15 λίτρων

200 λίτρα

3,00

600,00

19

Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2Τ συνθετικής
τεχνολογίας σε δοχείο 1 λίτρου

200 λίτρα

7,41025

1.482,05

20

Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με εμβαπτιζόμενα φρένα,
δοχείο > 15 λίτρων

600 λίτρα

3,50

2.100,00

ΔΑΠΑΝΗ (ΙΙ) «ΟΜΑΔΑ ΣΤ» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 51.282,05
ΦΠΑ 17% :

8.717,95

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΙΙ) «ΟΜΑΔΑ ΣΤ» ΜΕ ΦΠΑ : 60.000,00

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ι)+(ΙΙ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 1.060.194,46
ΦΠΑ 17% :

180.233,06

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ι)+(ΙΙ) ΜΕ ΦΠΑ : 1.240.427,52
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στόχος των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής,
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της
τέχνης κλπ, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες).
Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι οι ακόλουθες.
Ι. Υγρά καύσιμα
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης, για τον Δήμο Λέσβου και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού,
πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνης των καυσίμων τα οποία παράγονται από τα κρατικά διυλιστήρια.
Το πετρέλαιο DIESEL (κίνησης & θέρμανσης) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις και από
νερό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη πετρελαίου κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης και το
αντίστροφο.
Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η ανάμιξή της με βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο.
Τονίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να
ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του
Κράτους.
Η ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου των καυσίμων έχει ως εξής.
◊ Βενζίνη αμόλυβδη premium (RON/MON 95/85)
Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β΄/2006
Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β΄/2005
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012
◊ Πετρέλαιο κίνησης
Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β΄/2005
Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β΄/2006
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012
◊ Πετρέλαιο θέρμανσης
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β΄/2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β΄/2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β΄/2007

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν όλα τα είδη
καυσίμων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
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ΙΙ. Λιπαντικά
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Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας των
οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου.
Τα προϊόντα θα είναι καινούργια, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και πρέπει να διέπονται από τους
ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, ούτως ώστε να αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων επί της
ανθρώπινης ζωής ή την πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων.
Θα είναι υψηλής αντοχής, με διάρκεια ζωής 5.000 χιλιόμετρα τουλάχιστο.
Κάθε προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές, οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία στις συνθήκες της
χώρας μας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Ειδικότερα, τα υλικά θα ακολουθούν τις παρακάτω ελάχιστες ζητούμενες προδιαγραφές. Οι διαγωνιζόμενοι
θα πρέπει να συμπληρώσουν ανάλογο αναλυτικό έντυπο προδιαγραφών, το οποίο θα συνοδεύει την τεχνική
τους προσφορά.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 βενζινοκινητήρων

ACEA A3/B4, API SM/CF

2

Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 κινητήρων

ACEA A3/B4, API SM/CF

3

Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 πετρελαιοκινητήρων

ACEA E7/Β4, API CI-4

4

Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 πετρελαιοκινητήρων

ACEA E7/Β4, API CI-4

5

Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 πετρελαιοκινητήρων

ACEA E7/Β4, API CI-4

6

Λιπαντικό SAE 30W για χωματουργικά μηχανήματα

API CF/CF-2, CATERPILLAR TO-4, GM ALLISON C-4

7

Λιπαντικό SAE 10W για χωματουργικά μηχανήματα

API CF/CF-2, CATERPILLAR TO-4, GM ALLISON C-4

8

Λιπαντικό ATF υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης- σανζμάν

DEXRON IΙ, CATERPILLAR TO-2

9

Λιπαντικό ISO 46 υδραυλικό

DIN 51524 PART-2 HLP, ISO6743/4 CLASS

10

Λιπαντικό ISO 68 υδραυλικό

DIN 51524 PART-2 HLP, ISO6743/4 CLASS

11

Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλού αιθυλενογλυκόλης -15 οC AFNOR NF R15-601, ASTMD 3306

12

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό αιθυλενογλυκόλης

SAE J-1034, AFNOR NF R15-601, ASTM 3306

13

Γράσο ασβεστίου

NLGI-2: KL2E-10

14

Γράσο λιθίου

NLGI-2: KR2K-25

15

AD-BLUE διάλυμα

ISO 22241 DIN 70070

16

Βαλβολίνη SAE 85W-140

API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342

17

Βαλβολίνη SAE 80W-90

API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342

18

Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου

WATERPROOF, RUSTPROOF

19

Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2Τ συνθετικής ΑΚΑΠΝΟ, API TC-W3
τεχνολογίας
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20 Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού εμβαπτιζ. φρένων
API GL-4, GM ALLISON C-4
16PROC005328380
2016-11-02

Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα παραλαμβανόμενα υλικά, ο προμηθευτής θα
υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να το αντικαταστήσει με άλλο όμοιο.
Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των
εργοστασίων κατασκευής, από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά,
καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά.
Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του διαγωνιζόμενου να παραδοθούν
στο Δήμο, εφόσον ζητηθούν από το αρμόδιο για την προμήθεια όργανο της υπηρεσίας.

Εναρμόνιση με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ασφαλείας θα πραγματοποιείται με την
προσκόμιση δήλωσης πιστότητας και πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου, από αναγνωρισμένο κέντρο
ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτά ζητηθούν από το αρμόδιο για την προμήθεια όργανο
της υπηρεσίας.

● ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Για την απόδειξη των ανωτέρω κάθε διαγωνιζόμενος, με ποινή αποκλεισμού, θα περιλάβει στην
τεχνική προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρει ρητά ότι:
α) τα προσφερόμενα υλικά είναι κατασκευής του εργοστασίου « ......... », καινούργια, αμεταχείριστα και
απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οχημάτων-μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται, δεσμεύομαι
να αποδεικνύω τη καταλληλότητα οιουδήποτε εξ αυτών (εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία) με προσκόμιση
πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη
ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Για απόδειξη του ανωτέρω τα προσφερόμενα υλικά θα
φέρουν σήμανση CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες
οδηγίες. Οι κατασκευαστές των υλικών είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 και είμαι σε θέση να προσκομίσω
το αντίστοιχο πιστοποιητικό σε οιαδήποτε περίπτωση μου ζητηθεί,
γ) θα προσκομίσω δείγμα των προσφερομένων υλικών πριν την παραγγελία, εφόσον αυτό απαιτηθεί από
την υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είμαι σε θέση να προσκομίσω τεχνικό φυλλάδιο του εκάστοτε
είδους, το οποίο να περιέχει τα χαρακτηριστικά του και οδηγίες ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας,
δ) τα προσφερόμενα υλικά έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους με την επιφύλαξη της ορθής
αποθήκευσης και χρήσης τους και σε περίπτωση αλλοίωσής τους υποχρεούμαι σε άμεση αντικατάστασή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία: ..................

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμ.Πρωτοκ.: ............

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Σήμερα την …η του μηνός ……… του έτους 2017, στα Γραφεία του Δήμου Λέσβου στην Μυτιλήνη,
οδός Ελ. Βενιζέλου 21, τηλ. 2251055637, fax 2251027090, οι κατωτέρω υπογράφοντες:
α. Γαληνός Σπυρίδων, Δήμαρχος Λέσβου (καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ), ενεργώντας στην
προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Λέσβου με ΑΦΜ 997817113, αφενός και αφετέρου
β. ……… , κάτοικος …… , με Α.Δ.Τ. …… , ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας
με την επωνυμία « …… » (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ), που εδρεύει στη ……… , Τ.Κ. …… , τηλ. …… , με
Α.Φ.Μ …… και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ………
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
τα ακόλουθα:
Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
1. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. το Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις των ανωτέρω
5. τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις της υπηρεσίας με τις σχετικές αναρτήσεις, δηλαδή:
a. Την υπ’ αριθμό 832/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του δημόσιου διαγωνισμού για την παρούσα προμήθεια
b. Το υπ’ αριθ.πρωτ. …… Πρωτογενές αίτημα / Σχετική ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ)
c. Το υπ’ αριθ.πρωτ. …… Εγκεκριμένο αίτημα / Σχετική ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ)
d. Την υπ’ αριθμό 60867/31-10-2016 Προκήρυξη / Σχετική ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ)
e. Την υπ’ αριθμό …… απόφαση ΟΕ για την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού
f. Την υπ’ αριθμό πρωτ. …… Ανακοίνωση Κατακύρωσης της προμήθειας
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στη δεύτερη των συμβαλλομένων προμηθεύτρια εταιρεία την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια υγρών
καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου» έναντι του συνολικού
ποσού των ……… ευρώ ( …… €) με Φ.Π.Α.
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ΑΡΘΡΟ 1ο
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και η συμβατική δαπάνη αυτού ορίζονται ως ακολούθως.
Ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό, σε ακέραιες
μονάδες, πάνω στη μέση
τιμή λιανικής πώλησης για
το είδος καυσίμου

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ DIESEL

…… %

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

€

€

………

………

………

………

………

………

………

………

582.424,82 λίτρα
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

…… %

60.000 λίτρα
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ DIESEL

…… %

18.162,39 λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

…… %

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ,
ελεύθερων, στο χώρο του Δήμου Λέσβου και περιλαμβάνει την αξία των καυσίμων, τα έξοδα μεταφοράς τους, τη
συνεργασία με την υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο Κίνησης) για τον εφοδιασμό των οχημάτων και των κτιρίων,
περιλαμβάνει δε, επί πλέον, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, το φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ,
σύμφωνα με τη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για βενζινοκινητήρες
δοχείο 4 λίτρων

400 λίτρα

2

Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες δοχείο 4
λίτρων

800 λίτρα

3

Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για πετρελαιοκινητήρες
δοχείο 4 λίτρων

600 λίτρα

4

Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες δοχείο 4
λίτρων

600 λίτρα

5

Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες δοχείο 4
λίτρων

600 λίτρα

6

Λιπαντικό SAE 30W για χωματουργικά μηχανήματα δοχείο
>15 λίτρων

400 λίτρα

7

Λιπαντικό SAE 10W για χωματουργικά μηχανήματα δοχείο
>15 λίτρων

200 λίτρα
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
………

………

………

………

………

………

………

Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης &

300 λίτρα

9

Λιπαντικό ISO 46 υδραυλικό, δοχείο >15 λίτρων

1600 λίτρα

………

10

Λιπαντικό ISO 68 υδραυλικό δοχείο >15 λίτρων

3500 λίτρα

………

11

Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλού αιθυλενογλυκόλης -15 οC
δοχείο >15 λίτρων

1000 λίτρα

12

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό αιθυλενογλυκόλης δοχείο
4 λίτρων

400 λίτρα

13

Γράσο ασβεστίου δοχείο 4kg

400 kg

………

14

Γράσο λιθίου δοχείο 4kg

200 kg

………

15

AD-BLUE διάλυμα δοχείο 10 λίτρων

2500 λίτρα

………

16

Βαλβολίνη SAE 85W-140 δοχείο >15 λίτρων

200 λίτρα

………

17

Βαλβολίνη SAE 80W-90 δοχείο >15 λίτρων

900 λίτρα

………

18

Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου δοχείο >15 λίτρων

200 λίτρα

………

19

Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2Τ συνθετικής
τεχνολογίας σε δοχείο 1 λίτρου

200 λίτρα

20

Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με εμβαπτιζόμενα
φρένα δοχείο >15 λίτρων

600 λίτρα

8
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σανζμάν δοχείο >15
λίτρων

………

………

………

………

………

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

………

Φ.Π.Α.

………

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

………

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ελεύθερων, στο χώρο του Δήμου Λέσβου και περιλαμβάνει την αξία, τα έξοδα μεταφοράς τους,
τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, το φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με τη διακήρυξη και
την προσφορά του Αναδόχου.
Η συνολική συμβατική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στα …… ευρώ (€ ………) συμπεριλαμβανομένων
των κρατήσεων για τρίτους και του αναλογούντα ΦΠΑ.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης (option), ασκούμενο με μόνη δήλωση της αναθέτουσας
αρχής, για αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά ποσοστό μέχρι και 30%, ανάλογα με τις ανάγκες του
και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα
της προαίρεσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των ……… ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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1. Η παράδοση και παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Μετά από
γραπτή εντολή της υπηρεσίας θα παραδίδεται από την επιχείρηση, α) καθημερινά και αυθημερόν η
παραγγελλόμενη ποσότητα καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη) και β) εντός δύο (2) ημερών η
παραγγελλόμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, στον χώρο ή στα οχήματα του Δήμου.
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2. Η παράδοση και παραλαβή των υπό προμήθεια λιπαντικών ειδών θα γίνει συνολικά και εφάπαξ, εντός εξήντα
(60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Τόπος παράδοσης ορίζεται, σύμφωνα με
τη διακήρυξη, οι αποθήκες του Δήμου στην περιοχή Παγανή της Μυτιλήνης.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει ο ίδιος τη μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών στο χώρο που ορίζεται στη διακήρυξη
με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης, ο
Ανάδοχος οφείλει να έχει προσκομίσει τα ανωτέρω είδη στον Δήμο Λέσβου.
3. Τα παραδοτέα είδη θα είναι αυτά τα οποία ο ανάδοχος δεσμεύτηκε με την προσφορά του να προσκομίσει. Η
απόλυτη συμφωνία με τις κατατεθειμένες προδιαγραφές, είναι απαραίτητη. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα συνταχθεί κατόπιν
μακροσκοπικού ελέγχου και δοκιμής σε πλήρη λειτουργία των υλικών, αφού θα έχει περαιωθεί η εγκατάστασή
τους (εφόσον απαιτείται).
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: α) να παραλάβει το υλικό, β) να
παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, γ) να
απορρίψει το υλικό.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η
ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά
μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα
υπό προμήθεια είδη, γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις, δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη
των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το
άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
4. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, β) έχει εκδοθεί
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση
αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
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προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό
συμβατικό
χρόνο
παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο
συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
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Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
5. Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών 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 υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής
δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της
ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί
να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με
την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της
ποσότητας που απορρίφθηκε.
Στις περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με
βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, δύναται ο προμηθευτής να αιτηθεί,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης,
την επανεξέταση υλικού από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω.
Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε
οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Τα προς προμήθεια υγρά καύσιμα θα διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

Πετρέλαιο κίνησης - νομοθεσία
Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β΄/2005
Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β΄/2006
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012

Πετρέλαιο θέρμανσης - νομοθεσία
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β΄/2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β΄/2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β΄/2007

Βενζίνη Αμόλυβδη premium (RON/MON 95/85) - νομοθεσία
Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β΄/2006
Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β΄/2005
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια καύσιμα ανόθευτα και με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης. Κατά συνέπεια, θα είναι ποιότητας όμοιας με την αντίστοιχη των κρατικών διυλιστηρίων. Επίσης:
α) το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης,
β) η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η ανάμειξή της με βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο.
Τονίζεται ότι ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται
τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

2. Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα διαθέτουν ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά καθορίστηκαν με
την τεχνική προσφορά του Αναδόχου, σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
μελέτης του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει στο 100% της αξίας τους, μετά την οριστική,
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ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων
υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που
εκτελεί την προμήθεια και μετά την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.Δ.166/2003 ΦΕΚ 138 Α’/5-6-2003 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές",
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται
ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις. Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στη
συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου
τούτου ισχύουσες διατάξεις.
Ο Δήμος Λέσβου δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό ……… ημερομηνία ……… , ποσού € …… του ………………… ,
η οποία καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση
της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την πλήρη και
κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω
επιβολής προστίμου.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση, για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της, τηρώντας σχετικά
πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις η Επιτροπή
εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ επιβάλλονται
κυρώσεις, σύμφωνα με τα παρακάτω.
1. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
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υλικών χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών

που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε
φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης, επισκευών και service των υπό προμήθεια ειδών θα καλύπτονται τόσο
στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας, όσο και μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης και για
τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, από πλήρως
οργανωμένο και εξοπλισμένο συνεργείο του αναδόχου. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη
αμεταχείριστων και πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών
καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση των υπό προμήθεια ειδών
επί δέκα (10) συνολικά ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Το κόστος των
ανταλλακτικών/εξαρτημάτων, της μεταφοράς και της τοποθέτησής των θα βαρύνει το ΔΗΜΟ μετά από τη
λήξη της περιόδου καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
Ο ανάδοχος, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του ΔΗΜΟΥ Λέσβου, τόσο στη
λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών των υπό προμήθεια ειδών, όσο και στην
αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσής, ποιοτικής και ποσοτικής αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατά τη διάρκεια ισχύος της, πραγματοποιείται σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται
αντιστοίχως η εγγύηση καλής εκτέλεσης.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο οικονομικός φορέας δύναται, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. Η εν
λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Γενικότερα, η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που
θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η
γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι
πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. Σε περίπτωση αδυναμίας
εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν
μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου
της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν
υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της
παρ.5 ή της παρ.7 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’).
Η παρούσα σύμβαση, υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, υπογράφεται νόμιμα από
τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
16PROC005328380 2016-11-02
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 1

ΟΜΑΔΑ Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων στον Δήμο Λέσβου προσφέρω, για το σύνολο των ειδών, την
παρακάτω ενιαία έκπτωση (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης, από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε.
Λέσβου, μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, κατά την ημέρα παράδοσής
του.
Α/Α
Α1

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ

Μ.Μ.
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
582.424,82

Α2

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρα

60.000,00

Α3

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

λίτρα

18.162,39

ΕΚΠΤΩΣΗ %
Αριθμητικώς:
Ολογράφως:

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία

…………………………………………………………………………………………

Σφραγίδα - υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16PROC005328380
2016-11-02ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 2

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.
ΛΕΣΒΟΥ

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου
προσφέρω, για το σύνολο των ειδών, την παρακάτω ενιαία έκπτωση (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης,
από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε. Λέσβου, μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους
καυσίμου, κατά την ημέρα παράδοσής του.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Β1

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

λίτρα

111.538,46

ΕΚΠΤΩΣΗ %
Αριθμητικώς:
Ολογράφως:

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία

…………………………………………………………………………………………

Σφραγίδα - υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16PROC005328380
2016-11-02ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 3

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Π/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου
προσφέρω, για το σύνολο των ειδών, την παρακάτω ενιαία έκπτωση (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης,
από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε. Λέσβου, μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους
καυσίμου, κατά την ημέρα παράδοσής του.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Γ1

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

λίτρα

109.059,83

ΕΚΠΤΩΣΗ %
Αριθμητικώς:
Ολογράφως:

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία

…………………………………………………………………………………………

Σφραγίδα - υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16PROC005328380
2016-11-02ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 4

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου
προσφέρω, για το σύνολο των ειδών, την παρακάτω ενιαία έκπτωση (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης,
από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε. Λέσβου, μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους
καυσίμου, κατά την ημέρα παράδοσής του.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Δ1

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

λίτρα

118.974,36

ΕΚΠΤΩΣΗ %
Αριθμητικώς:
Ολογράφως:

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία

…………………………………………………………………………………………

Σφραγίδα - υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16PROC005328380
2016-11-02ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 5

ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου
προσφέρω, για το σύνολο των ειδών, την παρακάτω ενιαία έκπτωση (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης,
από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε. Λέσβου, μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους
καυσίμου, κατά την ημέρα παράδοσής του.
Α/Α
Ε1

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ

Μ.Μ.
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
14.871,80

Ε2

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρα

5.948,71

Ε3

Πετρέλαιο θέρμανσης ντίζελ

λίτρα

793,16

ΕΚΠΤΩΣΗ %
Αριθμητικώς:
Ολογράφως:

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία

…………………………………………………………………………………………

Σφραγίδα - υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16PROC005328380
2016-11-02ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 6

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Για την προμήθεια λιπαντικών στον Δήμο Λέσβου προσφέρω την παρακάτω συνολική τιμή.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤ1

Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για
βενζινοκινητήρες, δοχείο 4 λίτρων
Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες,
δοχείο 4 λίτρων
Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για
πετρελαιοκινητήρες, δοχείο 4 λίτρων

400 λίτρα

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

600 λίτρα

ΣΤ9

Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες,
δοχείο 4 λίτρων
Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες,
δοχείο 4 λίτρων
Λιπαντικό SAE 30W για χωματουργικά μηχανήματα,
δοχείο > 15 λίτρων
Λιπαντικό SAE 10W για χωματουργικά μηχανήματα,
δοχείο > 15 λίτρων
Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης
& σανζμάν, δοχείο > 15 λίτρων
Λιπαντικό ISO 46 υδραυλικό, δοχείο > 15 λίτρων

1600 λίτρα

ΣΤ10

Λιπαντικό ISO 68 υδραυλικό, δοχείο > 15 λίτρων

3500 λίτρα

ΣΤ2
ΣΤ3
ΣΤ4
ΣΤ5
ΣΤ6
ΣΤ7
ΣΤ8

ΣΤ11 Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλού αιθυλενογλυκόλης
-15 οC, δοχείο > 15 λίτρων
ΣΤ12
Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό
αιθυλενογλυκόλης, δοχείο 4 λίτρων

800 λίτρα
600 λίτρα

600 λίτρα
400 λίτρα
200 λίτρα
300 λίτρα

1000 λίτρα
400 λίτρα

ΣΤ13

Γράσο ασβεστίου, δοχείο 4kg

400 kg

ΣΤ14

Γράσο λιθίου, δοχείο 4kg

200 kg

ΣΤ15

AD-BLUE διάλυμα, δοχείο 10 λίτρων

2500 λίτρα
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ΣΤ16
Βαλβολίνη SAE 85W-140 δοχείο > 15 λίτρων
16PROC005328380
2016-11-02200 λίτρα
ΣΤ17

Βαλβολίνη SAE 80W-90 δοχείο > 15 λίτρων

ΣΤ18

Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου, δοχείο > 15
λίτρων
ΣΤ19 Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2Τ συνθετικής
τεχνολογίας σε δοχείο 1 λίτρου
ΣΤ20
Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με
εμβαπτιζόμενα φρένα, δοχείο > 15 λίτρων

900 λίτρα
200 λίτρα
200 λίτρα
600 λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

………………………………………………………………

ΦΠΑ 17%

………………………………………………………………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ

………………………………………………………………

Ημερομηνία

…………………………………………………………………………………………

Σφραγίδα - υπογραφή
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