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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ & ΥΓ. ΜΟΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20/2019
Α/Α Συστήµατος 77505
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ιεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός άνω των Ορίων

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Ηµεροµηνία: 10 / 09 / 2019
Ηµέρα: Τρίτη
Ώρα: 15:00
Ηµεροµηνία: 17 / 09 /2019
Ηµέρα: Τρίτη
Ώρα: 12:30
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr ενώ τα
πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο Γ.Ν. Ηµαθίας – Υγ.
Μον. Βέροιας, Περιοχή Ασωµάτων, 59100, Βέροια
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
09100000-0

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS

GR 121 ΗΜΑΘΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

Γ.Ν. Ηµαθίας :
455.645,16 €
(Υγ. Μονάδα Βέροιας: 290.322,58 €
Υγ. Μονάδα Νάουσας: 165.322,58 €)
Γ.Ν. Ηµαθίας :
565.000,00 €
(Υγ. Μονάδα Βέροιας: 360.000,00 € (24% ΦΠΑ)
Υγ. Μονάδα Νάουσας: 205.000,00 € (24% ΦΠΑ)

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα (1) έτος – (12 µήνες)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Τρεις (3) µήνες µε µονοµερές δικαίωµα του Νοσοκοµείου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες
κρατήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ηµέρα Τετάρτη, 31/07/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ

Ηµέρα Τετάρτη, 31/07/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

Ηµέρα Τρίτη, 31/07/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Ηµέρα ∆ευτέρα, 05/08/2019 και Τρίτη 06/08/2019

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIANA KRISTINA MATEI
Ημερομηνία: 2019.07.31 13:01:30 EEST
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ορισµοί
ΑΡΘΡΟ 3ο : Αντικείµενο της Προµήθειας
ΑΡΘΡΟ 4ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΑΡΘΡΟ 5ο : Προδικαστικές Προσφυγές
ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ηµοσιότητα
ΑΡΘΡΟ 7ο : Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού – παροχή διευκρινίσεων επί της
∆ιακήρυξης
ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρόνος – Τόπος υποβολής προσφορών
ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος – Τόπος διενέργειας διαγωνισµού
ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
ΑΡΘΡΟ 12ο : ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης
ΑΡΘΡΟ 13ο : Πρόσθετοι όροι
ΑΡΘΡΟ 14ο : Τρόπος υποβολής προσφορών
ΑΡΘΡΟ 15ο : Περιεχόµενα υποφακέλων
ΑΡΘΡΟ 16ο : Εχεµύθεια
ΑΡΘΡΟ 17ο : Εναλλακτικές προσφορές
ΑΡΘΡΟ 18ο : Χρόνος ισχύος προσφορών
ΑΡΘΡΟ 19ο : Τιµές προσφορών – νόµισµα
ΑΡΘΡΟ 20ο : ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού
ΑΡΘΡΟ 21ο : Αξιολόγηση προσφορών
ΑΡΘΡΟ 22ο : Συµπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
ΑΡΘΡΟ 23ο : Απόρριψη προσφορών
ΑΡΘΡΟ 24ο : Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές
ΑΡΘΡΟ 25ο : Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής - Οψιγενείς µεταβολές
ΑΡΘΡΟ 26ο : Κατακύρωση σύναψη σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 27ο : Υπεργολαβία
ΑΡΘΡΟ 28ο : ∆ικαίωµα µαταίωσης
ΑΡΘΡΟ 29ο : Χρόνος Ισχύος Σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 30ο : Εγγυήσεις
ΑΡΘΡΟ 31ο : Χρόνος Παράδοσης – Παραλαβής
ΑΡΘΡΟ 32ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΑΡΘΡΟ 33ο : Τρόπος πληρωµής – κρατήσεις
ΑΡΘΡΟ 34ο : Υποχρεώσεις ασφάλισης
ΑΡΘΡΟ 35ο : Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 36ο : Ανωτέρα βία
ΑΡΘΡΟ 37ο : ∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
ΑΡΘΡΟ 38ο : Λοιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….…… ΕΥΡΩ ………….…
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1.

του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27-11-1995), όπως ισχύει µε τον Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28-062014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

1.2.

του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί µε το άρθρο
πρώτο του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

1.3.

του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/4-4-2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιηµένος ισχύει,

1.4.

του Ν. 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α΄/09-02-2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων
εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,

1.5.

του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιηµένος ισχύει
σήµερα με τις διατάξεις του Ν. 4487/2017, Φ.Ε.Κ. 116/τ. Α΄/9-8-2017,

1.6.

του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήµερα,

1.7.

του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-5-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24,

1.8.

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

1.9.

του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4055/2012
(Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/2012),

1.10. του Ν. 3918/2011 (Φ.Ε.Κ. 31/τ.Α΄/2-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και
άλλες διατάξεις»,
1.11. του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

∆ηµοσίων

Συµβάσεων»

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.12. του Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/12-3-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»,
1.13. του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/09-05-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,
1.14. του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/τ.Α΄/26-7-2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,
1.15. του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/26-03-2014)

«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Φ.Ε.Κ. 161/τ.Α΄/25-09-1992) και λοιπές ρυθµίσεις»,
1.16. του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
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1.17. του Ν. 4272/2014 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/11-07-2014) «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής
Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών
ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών − µελών, ανθρώπινων οργάνων
που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις»,
1.18. του N. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»,
1.19. του

Π.∆.

39/2017

(Φ.Ε.Κ.

64/τ.Α΄/04-05-2017)

«Κανονισµός

εξέτασης

Προδικαστικών

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
1.20. του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,
1.21. του

Ν.

4497/2017,

άρθ.

107

(Φ.Ε.Κ.

171/τ.Α΄/13-11-2017)

περί

τροποποιήσεων

του

Ν. 4412/2016,
1.22. του Ν. 4605/2019, άρθ. 43 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/1-4-2019)περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016,
1.23. του Ν. 4608/2019, άρθ. 33 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/25-4-2019 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016 και
1.24. του Ν. 4609/2019, άρθ. 56 (Φ.Ε.Κ. 67/τ.Α΄/3-5-2019 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016
2. Τις αποφάσεις:
2.1. την µε αρ. 17/30-08-2018 (Ε.Η.∆ 1ο) πράξη του ∆.Σ. του Γ. Ν. Ηµαθίας, περί έγκρισης του
επισυναπτόµενου, στο µε αρ. πρωτ. 10492/21-08-2018

εγγράφου του Γραφείου

Προµηθειών, Πίνακα Προγραµµατισµού ∆ιαχειριστικού ‘Έτους 2018 του Γ. Ν. Ηµαθίας, ο
οποίος περιλαµβάνει τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας έδρας Βέροιας και της
Αποκεντρωµένης Μονάδας Νάουσας του Γ. Ν. Ηµαθίας για προµήθειες και υπηρεσίες,
2.2. την µε αρ. 24/29-11-2018 (Ε.Η.∆ 5ο) πράξη του ∆.Σ του Γ. Ν. Ηµαθίας, περί έγκρισης του
επισυναπτόµενου,

στο

µε

αρ.

πρωτ.

15928/28-11-2018

έγγραφο

του

Γραφείου

Προµηθειών, Πίνακα Προγραµµατισµού ∆ιαχειριστικού Έτους 2018 του Γ. Ν. Ηµαθίας
όπως αυτός τροποποιήθηκε, και περιλαµβάνει τις ανάγκες των Υγειονοµικών Μονάδων
Βέροιας και Νάουσας του Γ.Ν. Ηµαθίας για προµήθειες και υπηρεσίες,
2.3. το µε αρ. πρωτ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας που αφορά
στην αριθµ. 88 και από 7.9.2016 Συνεδρίαση της ΕΠΥ Αναφορικά µε την αρµοδιότητα της
ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές µετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016,
2.4. την µε αρ. πρωτ. 588/29-01-2018 απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19 - 2η
Έκδοση) µε θέµα: «Συµβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο I) και 235 (Βιβλίο II)
του Ν. 4412/2016»,
2.5. την µε αρ. 57654/22-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β΄/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα: «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
2.6. την µε αρ. 56902/215 (Φ.Ε.Κ. 1924/τ.Β΄/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης µε θέµα ¨Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
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2.7. το από 09-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προµήθεια «Καυσίµων (CPV 09100000-0)», για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ηµαθίας –
Υγ. Μονάδες Βέροιας και Νάουσας,
2.8. την µε αριθµ. 16/11-07-2019 (θέµα Ε.Η.∆. 3ο) πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Αναθέτουσας Αρχής περί αναγνώρισης αναγκαιότητας, έγκρισης σκοπιµότητας της
προµήθειας, έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών, του σχεδίου ∆ιακήρυξης, της
διενέργειας του διαγωνισµού και του ορισµού επιτροπής αξιολόγησης, για την προµήθεια
«Καυσίµων»,
2.9. την µε αρ. πρωτ. 9029/17-07-2019 (975η) Απόφαση Νοµικής ∆έσµευσης Πίστωσης
(Α∆Α: 6Ψ∆Ψ4690Β7-ΝΩ7 / 17-07-2019) της Υγ. Μον. Βέροιας, του ∆ιοικητή του
Γ. Ν. Ηµαθίας και
2.10. την µε αρ. πρωτ. 6478/16-07-2019 Ανάληψη Υποχρέωσης - Νοµική ∆έσµευση
(Α∆Α: 780Η469074-3ΕΡ / 16-07-2019) της Αν. ∆ιοικήτριας της Υγ. Μονάδα Νάουσας του
Γ.Ν. Ηµαθίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

∆ιεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, για την προµήθεια «Καυσίµων (Βενζίνη Αµόλυβδη,
Πετρέλαιο Κίνησης και Πετρέλαιο Θέρµανσης)» του Γ. Ν. Ηµαθίας – Υγειονοµική Μονάδα Βέροιας,
ΕΠΑΣ, ΚΕΦΙΑΠ και Υγειονοµική Μονάδα Νάουσας, συνολικού προϋπολογισµού 565.000,00€ µε
Φ.Π.Α. δαπάνη που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 και για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους µε δικαίωµα
τρίµηνης παράτασης σε περίπτωση µη εξαντλήσεως των ποσοτήτων ή του ετήσιου συµβατικού
χρηµατικού ποσού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα,

το µεγαλύτερο προσφερόµενο

ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιµή πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής
του.
Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στα συνηµµένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας
διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
1.

O διαγωνισµός θα διεξαχθεί µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.

2.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Hµέρα

Γραφείο

Παρασκευή,

Προµηθειών

09/08/2019

Γ.Ν. Ηµαθίας – Υγ.

και ώρα 08:00

Μονάδα Βέροιας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Hµέρα Τρίτη,

Hµέρα Τρίτη,

10/09/2019

17/09/2019

και ώρα 15:00

και ώρα 12:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και
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ώρα ή θα κατατεθούν µε επιστολή εκτός Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα τµήµα ή περισσότερα τµήµατα του διαγωνισµού ή για το σύνολο
των τµηµάτων, στο σύνολο όµως της ζητούµενης ποσότητας και διατηρείται το δικαίωµα / είναι
δυνατή η ανάθεση της σύµβασης για ένα ή όλα τα τµήµατα (Ν.4412/16 άρθρο 59). Τα εν λόγω
τµήµατα αναφέρονται παρακάτω.
Στον παρακάτω Πίνακα διευκρινίζονται/ εµφανίζονται τα επιµέρους τµήµατα του διαγωνισµού, οι
ποσότητες και οι επιµέρους ενδεικτικοί προϋπολογισµοί

Α/Α

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΛΙΤΡΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕ LT
ΧΩΡΙΣ
∆ΑΠΑΝΗ συµπ.
∆ΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α 24%

Α.1

Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒ∆Η

Α.2

Υ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ
ΒΕΝΖΙΝΗΑΜΟΛΥΒ∆Η

Α/Α

Β.1
Β.2

Α/Α

Γ.1

Γ.2

3.

3.300,68

1,30 €

4.290,88 €

5.320,70€

100,29

1,30 €

130,38 €

161,67 €

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΛΙΤΡΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΧΩΡΙΣ
∆ΑΠΑΝΗ συµπ.
ΣΕ LT
∆ΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α 24%
Φ.Π.Α
Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ
134.847,00
1,10 €
148.331,70€
183.931,31€
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Υ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ
72.902,00
1,10 €
80.192,20€
99.438,33 €
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΛΙΤΡΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕ LT
ΧΩΡΙΣ
∆ΑΠΑΝΗ συµπ.
∆ΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α 24%
Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
162.000,00
0,85 €
137.700,00 €
170.748,00 €
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Υ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
100.000,00
0,85 €
85.000,00 €
105.400,00 €
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 36 και 37 του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 - ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού.
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4.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
όπως ισχύει στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή1, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. – ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, οι οικονοµικοί φορείς,
αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από το σύνδεσµο ≪Εγγραφείτε ως οικονοµικός
φορέας, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 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 ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο
κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η

1

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος
µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση
συµµετοχής συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η
υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής. Στις περιπτώσεις που µε την αίτηση
συµµετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10)
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής
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εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
• Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά
µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
5.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
1.
2.

6.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ,
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ (Α΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α΄)

3.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β΄)

4.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ΄)

5.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (∆’)

6.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΙΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε΄)

Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν την
Αναθέτουσα Αρχή.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια «Καυσίµων (Βενζίνη Αµόλυβδη, Πετρέλαιο Κίνησης
και Πετρέλαιο Θέρµανσης)» για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ηµαθίας – Υγ. Μον. Βέροιας, ΕΠΑΣ, ΚΕΦΙΑΠ και
Υ.Γ. Νάουσας, συνολικού προϋπολογισµού 565.000,00€ µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο προσφερόµενο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιµή πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του.
Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις, οι ποσότητες και ο προϋπολογισµός, σχετικά µε την
προµήθεια των ζητουµένων ειδών ορίζονται στο Παράρτηµα Α΄.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούµενων ειδών ή για ορισµένα µόνο από τα είδη
αυτά στο σύνολο της ζητούµενης ποσότητάς τους. Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος της
ζητούµενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή
Γ.Ν. Ηµαθίας, το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό.
Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας
Σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες παρέχει το Τµήµα Οικονοµικού / Γραφείο Προµηθειών
(Πληροφορίες: κος Απόστολος Πασιόπουλος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331351157 - 2331351314,
fax: 2331059315, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 08:00 -14:30).
∆ιακήρυξη
Η παρούσα ∆ιακήρυξη αποτελείται από το Μέρος Α΄: Γενικοί Όροι, Παράρτηµα Α΄: Ζητούµενα Είδη –
Επιµέρους

Προϋπολογισµοί

–

Τεχνικές

Προδιαγραφές

–

Πίνακας

Συµµόρφωσης,

Παράρτηµα Β΄: Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς, Παράρτηµα Γ΄: Υποδείγµατα Εγγυητικών
Επιστολών, Παράρτηµα ∆΄: Σχέδιο σύµβασης προµήθειας, Παράρτηµα Ε΄: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ).
Προµήθεια:
Η προµήθεια «Καυσίµων (Βενζίνη Αµόλυβδη, Πετρέλαιο Κίνησης και Πετρέλαιο Θέρµανσης)» CPV:09100000-0, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Α΄.
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 περί λειτουργίας
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Οικονοµικός Φορέας
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και
υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο
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εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κτλ.), ορίζει σαν
υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προµήθειας
στον Ανάδοχο.
Σύµβαση
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά
την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζόµενων/ υποψηφίων
Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Συµβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Ανάδοχο της προµήθειας
υπηρεσίας και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά
σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την
Τεχνική Προσφορά Αναδόχου και δ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισµός
Η εγκεκριµένη δαπάνη για την προµήθεια του εν λόγω είδους.
Συµβατικό Τίµηµα
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηµαθίας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισµό, προϋπολογισµού δαπάνης 455.645,16 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 565.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την προµήθεια «Καυσίµων (Βενζίνη Αµόλυβδη, Πετρέλαιο
Κίνησης και Πετρέλαιο Θέρµανσης)» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή). Αναλυτικά, το
αντικείµενο της προµήθειας και συνολικά οι υποχρεώσεις του Οικονοµικού Φορέα περιγράφονται
στο Παράρτηµα Α΄.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή:

Γ. Ν. Ηµαθίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας

Ταχ. ∆ιεύθυνση:

Περιοχή Ασωµάτων

Τηλέφωνο:

2331351157 - 2331351314

fax:

2331059315

e-mail:

prom1@verhospi.gr

Πληροφορίες:

Απόστολος Πασιόπουλος
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής2 η
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας,
άλλως γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής
κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από
τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της
προσβαλλόµενης παράλειψης3.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά4 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών5
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.
4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή

2 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
3 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
4 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
5 Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”.
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απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής6.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ7.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά8.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί:
Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.verhospi.gr).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση:
1. Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, 31 / 07 / 2019
2. Στο ΚΗΜ∆ΗΣ στις 31 / 07 / 2019
3. Στις εφηµερίδες:
Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ : α) «ΛΑΟΣ» και β) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» για δηµοσίευση την 6/8/2019.
Β) ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ: «ΒΕΡΟΙΑ» για δηµοσίευση την 5/8/2019.
Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:
1.

Εµπορικό – Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης

2.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Ηµαθίας

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

6 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
7 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του Π∆ 39/4.5.2017 – Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
8 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις
προδιαγραφές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της
προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης
ανοικτής διαδικασίας όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016, η προθεσµία
αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες (άρθρο 297 του Ν. 4412/2016). Τα αιτήµατα για
συµπληρωµατικές πληροφορίες που κατατίθενται τέσσερις (4) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, εξετάζονται µόνο εάν η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα
να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµείναντος χρόνου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα απαντήσει σε ερωτήµατα που δε θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο
σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και οι
γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτηµάτων των ενδιαφερόµενων σχετικά µε τα
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε
ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την
09/08/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.µ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών, την 10/9/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο στο διαγωνισµό µε αριθµό συστήµατος : 77505, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα
36 και 37 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους, ήτοι 17/09/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:30, µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά
τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε
το αντικείµενο του διαγωνισµού, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
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Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή
της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα προµήθεια
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο
για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη
νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση
ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει
η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι
οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συµµετοχής, τα οποία θα
πρέπει να συµπεριλάβουν στον (υπο)φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής / Τεχνική προσφορά.
Εντός του ηλεκτρονικού αρχείου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα
κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν:
1.

Τα φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά:

α.

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται
στο άρθρο 30ο της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου PDF και προσκοµίζεται από αυτόν στην
Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή,

β.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,

γ.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Συµπληρώνεται µέσω της ειδικής πλατφόρµας
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας https://espdint.eprocurement.gov.gr/ όπου δίνεται η δυνατότητα
για την σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής από τον
κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.). Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού
φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή
το πρακτικό εκπροσώπησής του έκδοσης έως 30 ηµέρες πριν την υποβολή του, ή το
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση

των

πιστοποιητικών

που

εκδίδουν

δηµόσιες

αρχές

ή

τρίτα

µέρη,

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις
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οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,
β)

πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.4412/2016

Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το
άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά
στους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσηµη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι ο
σχετικός λόγος αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και
παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ
προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των
σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι
σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα εν λόγω
δικαιολογητικά.
Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση
σε βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει
επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την
απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

δ.

Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος, ήτοι την έναρξη επιτηδεύµατος
από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις τυχόν µεταβολές.

2.

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου α., β., γ. και δ. του παρόντος άρθρου.
∆ιευκρινίζεται ότι:
Α.

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) καθώς και όλες οι απαιτούµενες δηλώσεις της
διακήρυξης υπογράφονται, επί εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτούς και επί ανωνύµων
εταιρειών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο ή πρόσωπο ειδικώς
εξουσιοδοτηµένο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή από τους ιδίους.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις των Α.Ε. η υποχρέωση µη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης
αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016,

Β.

Όσον αφορά στα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος πρέπει να
προσκοµίσει:

Προκειµένου για Α.Ε.:
α)

Βεβαίωση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην
οποία να αναφέρονται οι γενόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας,

β)

Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο να αναγράφεται η ισχύουσα σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Προκειµένου για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:
α)

Βεβαίωση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην
οποία να αναφέρονται οι γενόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού/ιδιωτικού συµφωνητικού
της εταιρείας,
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β)

Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο να αναφέρεται/-ονται ο/οι διαχειριστής/-ές της εταιρείας.

Προκειµένου για προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.):
α)

Βεβαίωση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην
οποία να αναφέρονται οι γενόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού/ιδιωτικού συµφωνητικού
της εταιρείας,

β)

Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού/ιδιωτικού συµφωνητικού.

3.

Οι Συνεταιρισµοί:

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. ∆ιευκρινίζεται ότι οι
απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.
4.

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
α.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε Ανάδοχο που συµµετέχει
στην ένωση,

β.

∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των
εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού
που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος
της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον
αναπληρώνει.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των
Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Σύµφωνα µε τον Ν. 4250/2014, τα έγγραφα που υπογράφονται από τον συµµετέχοντα, φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
∆ηµόσια Αρχή, απαιτείται τουλάχιστον η προσκόµιση απλού φωτοαντιγράφου, ενώ για τα έγγραφα
που έχουν εκδοθεί από Ιδιωτικό Φορέα, απαιτείται τουλάχιστον η προσκόµιση φωτοαντιγράφου από
επικυρωµένο αντίγραφο.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά και όλα τα άλλα στοιχεία και έγγραφα του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά 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 εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (άρθρο 79, παρ. 5 του Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση µη υποβολής ή µη προσήκουσας υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση
υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων µε αναληθές ή ανακριβές περιεχόµενο.
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ΑΡΘΡΟ 12ο: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να υποβάλει
ηλεκτρονικά εντός προθεσµίας εντός δέκα (10) ηµερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά
υποβάλλονται σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
1)

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
πριν την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016:
για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη σε βάρος των οικονοµικών
συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε
τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας

2)

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν
την υποβολή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό
πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες και δεν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής του ή είναι έκδοσης 3µήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι, ο
οικονοµικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων
και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) Σε περίπτωση εγκατάστασής
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό
4)

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, έκδοσης έως 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή
του, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονοµικού φορέα σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελµά του, ήτοι την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας.

5) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού
φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Σε περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω
πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση που έχει
συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίµου σε βάρος τους σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Σελίδα 17 από 52

19PROC005375097 2019-07-31
β)

Οι αλλοδαποί:

1)

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

2)

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις
της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου
άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό

3)

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ)

Τα νοµικά πρόσωπα / συνεταιρισµοί (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):

1)

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς,
αντίστοιχα

2)

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

3)

Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών
Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο, τον
διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες
εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισµούς, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
για κάποιο από τα αδικήµατα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

4)

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση
από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών
της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E. και, όσον αφορά στην
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.

δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Οικονοµικό Φορέα που συµµετέχει στην
Ένωση.
Σελίδα 18 από 52

19PROC005375097 2019-07-31
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1
αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το
οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες
αρχές. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79
παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4250/2014 (Α΄ 94) (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα αυτών). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης
σύµβασης.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α ' 188).
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Προσκοµίζονται
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύµφωνα µε το
Ν. 4250/26-3-2014, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόµενο, άλλως επιφέρουν
κυρώσεις.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του
κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.
Σχετικά µε τα έγγραφα αποδεικτικά µέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις
γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους και οι
υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
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ΑΡΘΡΟ 14ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία 10/09/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 36 και 37
του Ν. 4412/2016.

2.

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», (β) ένας
(υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος» εννοούµε
την 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 (όπως ορίζεται από το άρθρο 16ο του παρόντος εγγράφου). Ο χρήστης − οικονοµικός
φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά του,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στην διακήρυξη, σε µορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
1.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα 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.

2.

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.

3.

Ο οικονοµικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονοµική του προσφορά συµπληρώνοντας
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
οικονοµικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου
απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος.

4.

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους, ανεξάρτητους,
ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους:
1.

(Υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά - Τεχνική Προσφορά» που περιέχει αφενός τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και την εγγυητική συµµετοχής, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα και
αφετέρου την Τεχνική Προσφορά, η οποία, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
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2.

(Υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» που περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
οικονοµικού φορέα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά 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.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ

1.

ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης, την
εγγυητική επιστολή συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο
11ο της παρούσης.

2.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς διαιρείται στις εξής παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες,
δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση:
Α)

Προσφερόµενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Β)

Συµπληρωµένος ο Πίνακας Συµµόρφωσης.

Α) Προσφερόµενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά
1.

Στις προσφορές (φάκελος τεχνικής προσφοράς) πρέπει να κατατίθεται και έγγραφη δήλωση του
συµµετέχοντα µε την οποία να δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης
και η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού,
β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά
µέσα, κτλ.). Για την εκτέλεση της σύµβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον
δώδεκα µηνών και δ) το χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού.

2.

Τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στις Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΠαράρτηµα Α΄, ανάλογα µε την κατηγορία ειδών και υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή.

3.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η
οποία θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία θα δηλώνεται ότι η
ποιότητα των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) που προσφέρονται θα είναι η ίδια
µε των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ) του
Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ). Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση,
όπου θα δηλώνονται τα παραπάνω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η υπεύθυνη δήλωση
φέρει ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφεται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση.
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης.

Προσοχή: η αναγραφή οικονοµικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.

Β) Πίνακας συµµόρφωσης
Ο Πίνακας Συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά,
συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι
υποχρεωµένος να ακολουθήσει:
1.

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που
έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή
ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην
προσφορά.

Απλή

κατάφαση

ή

επεξήγηση

δεν

αποτελεί

απόδειξη

πλήρωσης

της

προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της
πλήρωσης της απαίτησης.
3.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής
προσφοράς, η οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης
και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την
κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συµµόρφωσης. Στην
αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων της.

4.

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που
τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα
Συµµόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)

3.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoµικά
στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α.
επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγονται τα προσφερόµενα είδη και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και
την ισχύ της προσφοράς. Πιο συγκεκριµένα:
α.

Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η
οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα
διακήρυξη.

β.

Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι,
δασµοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισµού, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες)
εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
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γ.

Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην
οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η
αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα
αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

δ.

Τιµές :
Για τα ζητούµενα είδη το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή, το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής
λιανικής πώλησης του είδους. Οι τιµές θα δίδονται κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών που εκδίδεται
από την αρµόδια Υπηρεσία.
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή
προσφοράς τη συνολική τιµή καθαρής αξίας προ ΦΠΑ µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθµός).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα είδη µε ποσοστό έκπτωσης επειδή το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής
προσφορών δεν δίνει ακόµη τη δυνατότητα καταχώρησης ποσοστού έκπτωσης, όπως
προβλέπεται ανωτέρω (άρθρο 63 Ν. 4257/2014) και για λόγους σύγκρισης των προσφορών
από το σύστηµα στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του
συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο (2)
δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που
προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιµή Μονάδας που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το
αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος.
Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων επιθυµεί να προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 2% επί της
τιµής, όπως ακριβώς ζητείται
«Πετρέλαιο Θέρµανσης» .

από

τη

∆ιακήρυξη

0,85€

άνευ

ΦΠΑ,

για

το

είδος

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρωθεί
ως τιµή προσφοράς 0,85 - (0,85 x 2%) = 0,83.
Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω τιµή αναφοράς σύµφωνα µε το παράδειγµα γίνεται για να
αποτυπωθεί έµµεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και δεν είναι η τελική τιµή
πώλησης.
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 τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόµενα από το σύστηµα καθώς και το επισυναπτόµενο έντυπο
οικονοµικής προσφοράς, σε µορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της
προσφερόµενης έκπτωσης για κάθε είδος για το οποίο συµµετέχει, όπως αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της διακήρυξης.
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Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόµενου από το σύστηµα αρχείου
της οικονοµικής προσφοράς και του συµπληρωµένου από τον προµηθευτή εντύπου
οικονοµικής προσφοράς, υπερισχύει το παραγόµενο από το σύστηµα.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
1.

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί
φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά,
των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών εκτός
αν προβλέπεται άλλως στο Ν. 4412/2016 ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του Π.∆.
28/2015 (Α'34) και στο άρθρο 24 του Ν. 2121/1993 (Α'25), και µε την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την
ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων.

2.

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονοµικούς φορείς, µε
σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν
οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων. Μπορούν επίσης να
απαιτήσουν από τους οικονοµικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων
αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που
χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης.

3.

Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της
συγκεκριµένης πληροφορίας.

4.

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.

5.

Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων
ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.∆. 28/2015 (Α'34).

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν
τυχόν Εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονοµικός Φορέας, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) µήνες, προθεσµία που
αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) κατ'
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ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
 Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα , όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στη διακήρυξη.
 Οι προσφορές, οι τυχόν οικονοµικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις, οι κατακυρώσεις και οιασδήποτε
µορφής αξία θα δίδεται µόνο σε EURO.
 Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO ανά µονάδα είδους.
 Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, µετά
από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, την 17/09/2019,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:30 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 «∆ικαιολογητικά 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 από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την
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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 λάβουν γνώση
των τιµών που προσφέρθηκαν.
4.

Μετά από 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.

5.

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
•

Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η
αρµόδια

επιτροπή

αξιολόγησης

του

διαγωνισµού

συντάσσει

και

υπογράφει

τα

αιτιολογηµένα πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί αµελλητί στους προσφέροντες.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα,

το µεγαλύτερο

προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιµή πώλησης του είδους την
ηµέρα παράδοσής του. Το ανωτέρω ποσοστό δύναται να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το
5% ( άρθρο 63 του Ν. 4257/14).

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση

αυτών

µέσω

των

αρµόδιων

πιστοποιηµένων

στο

Σύστηµα

οργάνων

της,

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
•

Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•

Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών.

•

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.

•

Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
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οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που
τους ορίζονται.

α)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού & αξιολόγησης
των προσφορών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί.
β)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία
∆ιενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.
γ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
της τεχνικής προσφοράς και των λoιπώv στoιχείωv αυτής, σε ηµεροµηνία που θα γνωστοποιηθεί
στους συµµετέχοντες τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες νωρίτερα.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών
προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές σε
Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία η
οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η
απόφασή της για την κατάταξη των προσφορών.
δ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Αποδεικτικά Μέσα» γίνεται εντός δύο (2) εργάσιµων
ηµερών µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συµµετεχόντων. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από
αρµόδια προς τούτο επιτροπή.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή θα καταθέσει στο
αρµόδιο για τη ∆ιοίκηση του φορέα όργανο το πρακτικό της, το οποίο θα αποφανθεί σχετικά και στο
οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της
παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 22ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία,
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που
υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.

2.

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου
και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης,
που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α'74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα,
υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης.
Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της
διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

3.

Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των
οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.

4.

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε
εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.

5.

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται
αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της
προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους
όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς
2. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο
3. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος
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4. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη
5. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών
6. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η
προσφορά θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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 υπέβαλαν ισότιµες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών
των οικονοµικών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για
διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000 ευρώ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και το 15%
για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον Οικονοµικό Φορέα.
Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να
ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς
µεταβολές κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του,
που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,
και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, που
είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος εγγράφου.

2.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων
Σελίδα 29 από 52

19PROC005375097 2019-07-31
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κτλ., επί αποδείξει (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
3.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των
προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην
οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύµβαση.

4.

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

5.

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.
4412/2016.

6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι

εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να
ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη
αυτής.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ µέρους του αναδόχου µέχρι τη
λήξη της διάρκειας της σύµβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι
απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαµβάνουν όλα τα µέλη αυτής, σε περίπτωση
κοινοπραξίας.
7. Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος

τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της
παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 18 του
Ν. 4412/2016).
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ΑΡΘΡΟ 27ο: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Οι Οικονοµικοί Φορείς που συµµετέχουν στον διαγωνισµό δύναται να στηριχτούν στις ικανότητες
άλλων φορέων σύµφωνα µε τα οριζόµενα των διατάξεων του άρθρου 287 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
1.

Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου
οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της
σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθ. 105 του Ν. 4412/2016

2.

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.

3.

Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή
της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.

4.

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί
συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση
τέτοιων προσφορών.

5.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 29ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται το ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί ακόµη τρεις (3)
µήνες µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου για την ∆ιοίκηση Οργάνου, εφόσον δεν έχουν
εξαντληθεί οι αναγραφόµενες στη σύµβαση ποσότητες.

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα
ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό ίσο µε το 2% επί της
συνολικής προσφερόµενης προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη συνυπολογιζόµενων των
δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α., µε ανάλογη
στρογγυλοποίηση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το
ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α.,
του/των προσφερόµενου/ων τµήµατος/τµηµάτων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης µε ευθύνη και µέριµνα των προµηθευτών.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ένδικων βοηθηµάτων προσωρινής
δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε
το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους
συµµετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις : α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και
µη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το
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δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής
εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης,
για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
2.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13),
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό
φορέα.

3.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α)
την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων
συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, θ)
την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5)
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.

4.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

5.

Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη
παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά
τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του µέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
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αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσµου.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1.

Τα ζητούµενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο µέσα σε τρεις ηµέρες από τη διαβίβαση της
αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Η παράδοση των υλικών
θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία θα πρέπει να
είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες της
Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τµήµα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα
Αρχή, µε έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.

2.

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης
των υλικών µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του αρχικού συµβατικού χρόνου
παράδοσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των
δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο
207 του Ν. 4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί
το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν. 4412/2016).

3.

Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα
µε το άρθρο 221 και ακολουθούνται τα οριζόµενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. Ο
Ανάδοχος έχει δικαίωµα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας,
της ποιότητας και της καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 208 & 209
του Ν. 4412/2016, τα προβλεπόµενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού,
την προσφορά του Ανάδοχου, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.

4.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιµολόγια πώλησης τον
αριθµό της σύµβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιµών της Ε.Π.Υ.

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.

Με απόφαση του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, o Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του
δόθηκε µετά από αίτησή του.

2.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την
σύµβαση, εφόσον:


Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε µε ευθύνη της Αναθέτουσας
Αρχής.



Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

4.

Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, µε
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έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν. 4412/2016.
5.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη
λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι
τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
Ανάδοχου, τα πρόστιµα του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το
άρθρο αυτό.

6.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για
κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από τη µη εκτέλεση ή την
κακή εκτέλεση της σύµβασης.

7.

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 και όπως
ορίζονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του
τιµολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κτλ.).
Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η Αναθέτουσα
Αρχή καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/9-5-2013)
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» παρ. Ζ υποπαρ. Ζ5
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το
χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών κτλ.).

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις:




ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου
ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αριθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009
Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.
ποσοστό 0,07 %, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει του Ν.
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν.
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4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούµενες διατάξεις»
και το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ-52 Α/1-4-19), που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ επ’ αυτού).


ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) εφαρµογής
της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε µε την αριθµ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ
969/Β/22.3.2017) που υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή
συµπληρωµατικής δηµόσιας σύµβασης. Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και
ΟΓΑ χαρτοσήµου, που υπολογίζεται µε ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήµου.



κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα µε το µέρος της
προµήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά
τη διάρκεια σύναψης της Σύµβασης ο ορισµός ενός µέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως
εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα
µεριµνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα µέλη κατά το λόγο συµµετοχής
εκάστου στο υλοποιηθέν τµήµα της προµήθειας. Το Γ. Ν. Ηµαθίας δεν υπέχει καµία ευθύνη για την
προσήκουσα καταβολή στα µέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εµπλέκεται εν γένει καθ’
οιονδήποτε τρόπο σε ζητήµατα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των µελών της
ενώσεως / κοινοπραξίας.
Η πληρωµή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας του εξοπλισµού που
παραδόθηκε, µετά τηv οριστική παραλαβή αυτού (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι δεν
συντρέχει περίπτωση παραλαβής του εξοπλισµού µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή
άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του Ανάδοχου.
Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισµού και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.
Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό
στοιχείο του εξοπλισµού, ο χρόνος πληρωµής υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα µε το µέρος της
προµήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Η καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, πραγµατοποιείται σε
Τράπεζα της επιλογής του Αναδόχου που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ενηµερώνοντας την
Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε το νόµο.
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ΑΡΘΡΟ 34ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή
εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Ηµαθίας, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε
τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της
Προµήθειας από τον Ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση /
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες
µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται
και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου,
µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη
των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη
Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κτλ. κάποιου
εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν
αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η
σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση
καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές που προβλέπονται στη
Σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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ΑΡΘΡΟ 37ο: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’ αυτήν,
θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια της Βέροιας.

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του
∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : “ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : “ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : “ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ : “ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ : Ε.Ε.Ε.Σ. (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΤΕΪ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Α/Α

Περιγραφή Υλικού

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
Μονάδας
Βέροιας

Ενδεικτική
τιµή

∆απάνη

Α.1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η
Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Λίτρα

3.300,68

1,30 €

4.290,88 €

Α.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η
Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Λίτρα

100,29

1,30 €

130,38 €

Β.1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Λίτρα

134.847,00

1,10 €

148.331,70 €

Β.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Λίτρα

72.902,00

1,10 €

80.192,20 €

Γ.1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Λίτρα

162.000,00

0,85 €

137.700,00 €

Γ.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Λίτρα

100.000,00

0,85 €

85.000,00 €

Οι αναγραφόµενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίµηση των αναγκών
της Αναθέτουσας Αρχής, µε βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούµενα έτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισµό
της προµήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαµορφωθούν
στη διάρκεια της σύµβασης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
1.

Η ποιότητα των καυσίµων θα είναι η ίδια µε των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και θα
πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις
αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ).
Ειδικότερα:

2.

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η (CPV 09132100-4). Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές
που ορίζονται στην Υπ. απόφαση
1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ όπως αυτή καταργήθηκε και ισχύει η αριθµ. 147/15/16
(ΦΕΚ 293/Β/12.02.2016) απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού –
Οικονοµικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ.
316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/29.02.2012)

απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών Ανάπτυξης και

Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής – Προστασίας του πολίτη.

3.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8).Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην αριθµ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β')
απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών», όπως αυτή
καταργήθηκε και ισχύει η αριθµ. 76/16 (ΦΕΚ 4217/Β/28.12.2016) απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών Ανάπτυξης και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας, καθώς και την αριθµ.
316/2010 (ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».

4.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV: 09135100-5). Το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να πληροί τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην αριθµ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β')
απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης»,
όπως αυτή ισχύει σήµερα και στην αριθµ. 469/2002 (ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β') απόφαση του
ΑΧΣ του ΓΧΚ «∆ιαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρµανσης και 468/2002
ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’.

5.

Ο προµηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.), σύµφωνα µε την Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014)
Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. 91354/17 (ΦΕΚ
2983/Β/30.08.2017 διόρθωση σφαλ. Στο ΦΕΚ 3080/Β/06.09.2017) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας

6.

Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίµων για να
είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η ποιότητα των καυσίµων θα είναι η ίδια µε των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και θα πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Ανώτατου
Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ).
2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η µεταφορά των καυσίµων (του πετρελαίου κίνησης για θέρµανση & του πετρελαίου θέρµανσης) στο
Νοσοκοµείο ή τις άλλες Μονάδες, θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή και σε ώρες που θα
ορίζονται, µετά από συνεννόηση µε τη ∆/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. Το πετρέλαιο
θα παραδίδεται στις δεξαµενές καυσίµων του Νοσοκοµείου (Υγειονοµικές Μονάδες Βέροιας,
ΕΠΑΣ,ΚΕΡΦΙΑΠ & Νάουσας) , ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες
νωρίτερα από την παράδοση του καυσίµου.
3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Πριν από κάθε παραλαβή η επιτροπή θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήµατος, οι οποίες πρέπει
να είναι σφραγισµένες µε ειδικές µολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σηµεία της
εταιρείας που προµηθεύει το πετρέλαιο.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίµων θα γίνεται από τριµελή επιτροπή, η οποία θα
ορίζεται κάθε φορά από το ΝοσοκοµείουSF

1.

έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον
προµηθευτή.

2.

Έλεγχος µακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώµατος κ.λ.π.

Η παραλαβή θα γίνεται µε σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου θα αναφέρεται
αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του χορηγούµενου καυσίµου και
θα υπογράφεται και από τον προµηθευτή. Σε περίπτωση άρνησης θα γίνεται σχετική παρατήρηση
στο πρωτόκολλο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α*
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ**

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ***

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ****

*Αύξων αριθµός είδους. Να αναφέρεται η κατηγορία καυσίµων.
** Αντιγραφή της ζητούµενης τεχνικής προδιαγραφής.
*** Αναλυτική περιγραφή του προσφερόµενου είδους.
**** Παραποµπές σε τεχνικά φυλλάδια, αναλυτική περιγραφή κ.λπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/2019
Α/Α Συστήµατος 77505
Της επιχείρησης ……………………………………………..…………………………………… µε
έδρα………………….………………………..………. και Α.Φ.Μ: ………………………………………….
Τηλ:…………………………………… fax: ……………………………………………e-mail
………………………….
ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ο υπογράφων ……………………………………………………..δηλώνω ότι για τον ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό
∆ιαγωνισµό, για την προµήθεια Καυσίµων του Γ.Ν. Ηµαθίας ( Υ.Μ. Βέροιας και Νάουσας) µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιµής, σύµφωνα µε τους όρους της αρ. 20/2019 διακήρυξης, τους οποίους έλαβα
γνώση

και

αποδέχοµαι

ανεπιφύλακτα,

υποβάλλω

οικονοµική

προσφορά

για

……………………………………………………………………………………. ως εξής:
1. π.χ. Α.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1

Π.χ. Α. 1.
Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒ∆Η

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

…..%

………………………………………………………………………
(Τόπος και ηµεροµηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα προµηθευτή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας ………………………………………………………..
Κατάστηµα

………………………………………………………..

∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. - FAX) …………………………………..

Ηµεροµηνία έκδοσης…………………..

ΕΥΡΩ ………………………………….

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………………..
ΕΥΡΩ ……………………………

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… υπέρ της εταιρείας …………….……………………….… µε
Α.Φ.Μ……………………. και ∆/νση ………………………………………………………. για τη συµµετοχή
της στο διενεργούµενο διαγωνισµό τ……………………………………………………… για την προµήθεια
………………………………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ……./…………….. ∆ιακ/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας,
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο
ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξη της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………………………
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας……………………..
Κατάστηµα

…………………….

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. fax)

Ηµεροµηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΚ 59100
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….…

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
υποχρέωση µας, υπέρ της εταιρείας …………………………..……………………………………………….µε
Α.Φ.Μ……………………
∆/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων τη µε αριθµό ………………...σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την ανάθεση
………………………………
(αρ.
διακ/ξης
……./………)
προς
κάλυψη
αναγκών
του
…………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
…………..… ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την ……………….. ή την
επιστροφή της σ΄ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………………..

Στη Βέροια σήµερα …………., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφενός το ………………., που εδρεύει
στ
………………………….………………………………,
νόµιµα
εκπροσωπούµενο
από
τ………………………………………………………….., που χάριν συντοµίας θα καλείται "ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ" και
αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ …………., τηλ.
…………………, ΑΦΜ …………………, ∆.Ο.Υ. ………………………………. Εταιρεία, µε την επωνυµία
………………………………………………………….. που
εκπροσωπείται
νόµιµα
από τον κ.
……………………………………… και στο εξής, χάριν συντοµίας θα καλείται "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ".
Έχοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Β) την µε αριθ. …………. ∆ιακήρυξη
Γ) την από ……………… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου
∆) την µε αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής
σύµφωνα µε την οποία ο δεύτερος των συµβαλλοµένων ανακηρύχθηκε Προµηθευτής, για τα
αναγραφόµενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύµβασης, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια «Καυσίµων»
1.2. Το υπό προµήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και την τεχνική και οικονοµική προσφορά του
Προµηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
2.1. Η σύµβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την ……………..………..… έως την
………………………………
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, να παρατείνει µονοµερώς την ισχύ της σύµβασης µέχρι τρεις (3) µήνες από την
λήξη της, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων
υποχρεούται να µεριµνήσει για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης.
Εάν κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύµβασης αναδειχθεί για το αντικείµενο αυτής νέος
προσφέρων, η ισχύς της παύει από την εφαρµογή της νέας σύµβασης.
2.2.

Τα ζητούµενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη διαβίβαση
της αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Προµηθευτή. Η παράδοση
των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία
θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις
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αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τµήµα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από η
Αναθέτουσα Αρχή, µε έξοδα και ευθύνη του Προµηθευτή.
2.3.

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης
των υλικών µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του αρχικού συµβατικού χρόνου
παράδοσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των
δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων
(άρθρο 207 του Ν. 4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει
παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προµηθευτή εκπτώτου (άρθρο 203 του
Ν. 4412/2016).

2.4.

Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόµενη από την Υπηρεσία,
συντασσοµένου της τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προµηθευτής έχει δικαίωµα να
παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της
καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016,
τα προβλεπόµενα µε τους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού, την προσφορά
του Προµηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.

2.5.

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιµολόγια πώλησης
τον αριθµό της σύµβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιµών της Ε.Π.Υ.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
3.1.

Με απόφαση του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, o Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή
δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του
δόθηκε µετά από αίτησή του.

3.2.

Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την
σύµβαση, εφόσον:
3.2.1. το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε µε ευθύνη της Αναθέτουσας
Αρχής
3.2.2. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.4.

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203
του Ν. 4412/2016.

3.5.

Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, µε
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν. 4412/2016.

3.6.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη
λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως
µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις
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βάρος του προµηθευτή, τα πρόστιµα του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαδικασία
που ορίζει το άρθρο αυτό.
3.7.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για
κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από τη µη εκτέλεση ή
την κακή εκτέλεση της σύµβασης.

3.8.

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι
εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να
ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη
αυτής.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ µέρους του προσφέροντα
µέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι
απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαµβάνουν όλα τα µέλη αυτής, σε περίπτωση
κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, ο Προµηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύµβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή
τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε
χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της
σύµβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.
4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στην οικεία θέση
της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των
ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά.
5.2. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δε συντρέχει
περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων
οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τις
αριθµ. πρωτ. ……………..…………………………………………………………………………. αναλήψεις
υποχρέωσης και δεσµεύσεις πίστωσης, την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των
τιµολογίων και υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.
5.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής.
Σελίδα 48 από 52

19PROC005375097 2019-07-31
5.4. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής
του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή.
5.5. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κτλ.).
5.6. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
5.7. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η
Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 (Φ.Ε.Κ.
107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» παρ. Ζ υποπαρ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
5.8. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά
το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής
και του προµηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές
περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται
ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (µη έγκαιρη
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κτλ.).
5.9. Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις:
i.

ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε
άλλου ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αριθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ.
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007,

ii.

ποσοστό 0,07%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει του Ν.
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν.
4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούµενες
διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού),

iii.

Ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε µε την αριθµ.
1191 ΚΥΑ ( Φ.Ε.Κ. 969/τ.Β΄/22-3-2017) που υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης
κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συµπληρωµατικής δηµόσιας σύµβασης. Η εν λόγω
κράτηση υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου, που υπολογίζεται µε ποσοστό
20 % επί του χαρτοσήµου,

iv.

Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πέραν των λοιπών συµβατικών της υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τις εξής ειδικές
υποχρεώσεις, ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προµήθεια υλικού:
α) να µεριµνά για την προσεκτική χρήση του υλικού
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β) να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζηµιάς, οφειλόµενης σε υπαιτιότητα
υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία,
σκόνη, υπερβολική ζέστη κτλ.).

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
7.1. Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη µη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση
του υπό προµήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται
κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί
έστω και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται
ανέφικτο στον Προµηθευτή να προβεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
7.2. Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα
είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το
αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία στερείται του
δικαιώµατος να επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών του υποχρεώσεων.
7.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του
Προµηθευτή και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να γίνει µόνον
εγγράφως, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη σχετική
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και
αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της σύµβασης, στο µέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους
αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισµού, β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά του
Προµηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού
οίκου.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
9.1.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της,
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή και αφορά
(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/
και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο Προµηθευτής πρέπει να απευθύνει
σχετική αίτηση. Το ∆.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Εάν το ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής δεν
εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν
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ο Προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του ∆.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται
να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.
9.2.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’
αυτήν και δε θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’
ύλην αρµόδια δικαστήρια της Βέροιας.

9.3.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 20/2019
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την
άσκηση άλλων δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς µε τη
σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όµοια αντίγραφα, τα
οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων η
Αναθέτουσα Αρχή έλαβε δύο (2) αντίγραφα και ένα (1) έλαβε ο Προµηθευτής.

Ακολουθεί κατάσταση των υπό προµήθεια ειδών σε ποσότητες και τιµές όπως αυτές φαίνονται στην
προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Προµηθευτή

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΕΕΣ
ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)
To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) Μέσω της ειδικής πλατφόρµας της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας https://espdint.eprocurement.gov.gr/ δίνεται η δυνατότητα για την σύνταξη και
διαχείριση του, το οποίο µπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α) ∆ηµιουργεί στο διαδικτυακό τόπο
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη
διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο.
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
(2) Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να
µεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο
του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(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 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). ∆ιαφορετικά,
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.
(3) Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf είτε
µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε.
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