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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248113-2011:TEXT:EL:HTML

GR-Ρέθυμνο: Καύσιμα
2011/S 149-248113
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Προμήθειες
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος Ρεθύμνης
Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο Δελφίνι) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ρέθυμνο-Κρήτη
Υπόψη Χιώτη Μανώλη
741 00 Ρέθυμνο
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο +30 2831023497
E-mail: mxiotis@rethymno.gr
Φαξ +30 2831040043 / 2831040004
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής http://www.rethymno.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων
για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα)
προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2)

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ)
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης Όχι

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου.

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος παράδοσης Ρέθυμνο.
Κωδικός NUTS GR433

II.1.3)

Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια σύμβαση

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών)
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης.
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Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την ΥΑ 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ,
τις διατάξεις του Ν. 3463/06, το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α’, του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, το ΠΔ 60/2007,
την Οδηγία 2004/18/ΕΚ & την υπ΄ αριθμό οικ: 61149/24679 / 29.7.2011 απόφαση εξουσιοδότησης του
περιφερειάρχη και με τους όρους της διακήρυξης για την "προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του
Δήμου Ρεθύμνης" για το έτος 2012.
Δαπάνη για την προμήθεια: 750 048,78 EUR.
Δαπάνη ΦΠΑ 23 %: 172 511,22 EUR.
Προϋπολογισμός προμήθειας: 922 560,00 EUR.
Θα υπάρξει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012.
Η προμήθεια αφορά την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Δήμου Ρεθύμνου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης
του είδους την ημέρα παράδοσης του.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη νέα super, αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης.
Τόπος, χρόνος, τρόπος παράδοσης:
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της
υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Ρεθύμνης.
Τα προς προμήθεια είδη είναι:
α) βενζίνη super (LPR) κοινή 4 800 λίτρα,
β) βενζίνη αμόλυβδη 31 200 λίτρα,
γ) πετρέλαιο κίνησης 511 800 λίτρα και
δ) πετρέλαιο θέρμανσης 26 000 λίτρα.
Σύνολο: 573 800,00 λτ.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων είτε
για μέρος αυτών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την
εμπορία και διάθεση καυσίμων.
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού και σε διαφορετικούς προμηθευτές ανά (δημοτική
ενότητα) σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 46 128,00 EUR και αφορά προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα
των καυσίμων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, θα προσκομίζει
εγγύηση συμμετοχής, σε ποσό που να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού
προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση θα περιορίζεται στα
προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.
II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
09100000, 09132100, 09132200, 09134200, 09135100

II.1.7)

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT)
Ναι

II.1.8)

Κατανομή σε τμήματα
Ναι
πρέπει να υποβληθούν προσφορές ένα ή περισσότερα τμήματα

II.1.9)

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Όχι
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II.2)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση
Τα προς προμήθεια είδη είναι:
α) βενζίνη super (LPR) κοινή 4 800 λίτρα,
β) βενζίνη αμόλυβδη 31 200 λίτρα,
γ) πετρέλαιο κίνησης 511 800 λίτρα και
δ) πετρέλαιο θέρμανσης 26 000 λίτρα.
Σύνολο: 573 800,00 λτ.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 750 048,78 EUR

II.2.2)

Δικαιώματα προαίρεσης
Ναι
περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Ο Δήμος Ρεθύμνης διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα:
α) να αποφασίζει ελεύθερα για την ματαίωση, την επανάληψη του διαγωνισμού με ή χωρίς τροποποίηση
των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης οι
συμμετέχοντες σ’ αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των ενστάσεων ή των προσφυγών
που μπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε.
β) επίσης, μπορεί να αποφασίσει για σύναψη δημόσιας σύμβασης μέσω διαπραγμάτευσης και χωρίς να
προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
— Εάν δεν υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν
δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με
την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην επιτροπή, μετά από αίτημα της,
— Για συμπληρωματικές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και οι οποίες, λόγω μη
προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, όπως περιγράφονται
στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις
προμήθειες αυτές.
γ) Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.
Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, ο δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του
προϋπολογισμού και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 30 %, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές
για το δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με το ίδιο
ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για
το δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του
δήμου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
δ) Το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο μειοδότης, ισχύει και δεσμεύει τούτον για δώδεκα (12) μήνες από
την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν. Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος
μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω Σύμβασης, το Δημοτικό Συμβούλιο (περίπτωση γ(5) της παρ. 3 του
άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ.) δύναται με απόφασή του να τροποποιήσει ή παρατείνει την ισχύ αυτής μέχρι τέσσερις
(4) μήνες ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ή για όσο διάστημα κρίνει απαραίτητο, όχι
όμως πλέον των τριών (3) χρόνων.
Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της
σύμβασης).
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων 1
στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για
διαδοχικές συμβάσεις: σε μήνες: 4 (από την ανάθεση της σύμβασης)
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Περίοδος σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1
ΤΙΤΛΟΣ Δημοτική ενότητα Ρεθύμνης-Αρκαδίου
1)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/α είδος καυσίμου ποσότητες (LT) τιμή κατ΄εκτίμηση (EUR) σύνολα (EUR).
1 Βενζίνη αμολύβδη 26 700,00 Lt 2,00 EUR 53 400,00.
2 Βενζίνη super (LRP) κοινή 3 200,00 Lt 2,10 EUR 6 720,00.
3 Πετρέλαιο θέρμανσης 17 500,00 Lt 1,20 EUR 21 000,00.
4 Πετρέλαιο κίνησης 453 300,00 Lt 1,60 EUR 725 280,00.
Σύνολα: 500 700,00 Lt 806 400,00.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της
υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου η οποία θα συνοδεύει υποχρεωτικά το αντίστοιχο Δελτίο
Αποστολής ή Τιμολόγιο.
Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες οι οποίες αναγράφονται
αναλυτικά στο φεκ 1292 Β’ 11.8.2010 και στη σελίδα 17449. Στα παραρτήματα της παρούσης Διακήρυξης
υπάρχει αντίγραφο της πρώτης σελίδας και της 17449 σελίδας του ανωτέρω ΦΕΚ.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το
δήμο άμεσα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων ως εξής:
Για όλα τα είδη καυσίμου που θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές Οχημάτων, λόγω της απόστασης των
μετακινούμενων οχημάτων στο χώρο εφοδιασμού και την αδυναμία του δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες
βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, η τμηματική παράδοση για μεν το πετρέλαιο κίνησης θα γίνεται και εναλλακτικά
από αντλία, που θα μπορεί να χορηγήσει ο προμηθευτής στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου
«στα Μυσσίρια θέση Παπούρα 74100 Ρέθυμνο» με δικά του έξοδα, για όλα δε τα προμηθευόμενα είδη που θα
αποθηκεύονται σε δεξαμενές οχημάτων, από αντλίες που θα βρίσκονται σε τέτοια απόσταση «από τους χώρους
στάθμευσης των οχημάτων στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες», έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για
ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα για
το Δήμο.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα του δήμου ή σε οποιαδήποτε άλλο δημοτικό
κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.
Το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, θα παραδίδεται τμηματικά & θα αποθηκεύεται
σε δεξαμενές λοιπών οχημάτων με τα οποία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας ο Δήμος και σε δοχεία αλλά και
σε δεξαμενές σε οποιοδήποτε Δημοτικό κτίριο (που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο).
Το πετρέλαιο κίνησης που θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές μηχανημάτων του Δήμου που εκτελούν Έργα σε
διάφορες περιοχές του Δήμου (αλλά και για τα λοιπά μηχανήματα της ανωτέρω παραγράφου) και εφόσον
η απόσταση που εκτελούν εργασία, ξεπερνά το όριο των πέντε (5) χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του
αναδόχου, αυτός είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στο χώρο εργασίας τους.
Η βενζίνη αμόλυβδη και super θα παραδίνεται τμηματικά σε δεξαμενές των οχημάτων του Δήμου και ο
εφοδιασμός θα γίνεται από αντλία που θα βρίσκεται σε τέτοια θέση από τις εγκαταστάσεις του Δήμου «από τους
χώρους στάθμευσης των οχημάτων στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες», ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος
για ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα
για το Δήμο.
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Η βενζίνη αμόλυβδη και super, όπως επίσης το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για διάφορα άλλα
μηχανήματα του Δήμου (μη τροχοφόρα), θα παραδίδεται τμηματικά σε δοχεία και ο εφοδιασμός θα γίνεται από
την αντλία του προσφέροντος.
2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
09100000, 09132100, 09132200, 09134200, 09135100

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
500 700,00 λτ συνολικά.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 655 609,75 EUR

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Περίοδος σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων
είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για ένα είδος
καυσίμου (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ), με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την
ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε κάθε
περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου. Στην
περίπτωση αυτή ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που κατ’ αξία του συνόλου των καυσίμων, στο σύνολο των
ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπου σε αυτή την περίπτωση θα
αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο του προϋπολογισμού.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
1)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (LT) TIMH ΚΑΤ΄ΕΚΤΙΜΗΣΗ (€) ΣΥΝΟΛΑ (€).
1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1.000,00 Lt 2,00 € 2.000,00
2 ΒΕΝΖΙΝΗ SUPER (LRP) ΚΟΙΝΗ 800,00 Lt 2,10 € 1.680,00
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4.500,00 Lt 1,20 € 5.400,00
4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 25.000,00 Lt 1,60 € 40.000,00
ΣΥΝΟΛΑ: 31.300,00 Lt 49.080,00.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της
υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου η οποία θα συνοδεύει υποχρεωτικά το αντίστοιχο δελτίο
αποστολής ή τιμολόγιο.
Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες οι οποίες αναγράφονται
αναλυτικά στο ΦΕΚ 1292 Β’ 11.8.2010 και στη σελίδα 17449. Στα παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης
υπάρχει αντίγραφο της πρώτης σελίδας και της 17 449 σελίδας του ανωτέρω ΦΕΚ.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το
δήμο άμεσα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων ως εξής:
Για όλα τα είδη καυσίμου που θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές οχημάτων, λόγω της απόστασης των
μετακινούμενων οχημάτων στο χώρο εφοδιασμού και την αδυναμία του δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες
βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, η τμηματική παράδοση για μεν το πετρέλαιο κίνησης θα γίνεται και εναλλακτικά
από αντλία, που θα μπορεί να χορηγήσει ο προμηθευτής στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων του δήμου
"στα μυσσίρια θέση παπούρα 74100 Ρέθυμνο" με δικά του έξοδα, για όλα δε τα προμηθευόμενα είδη που θα
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αποθηκεύονται σε δεξαμενές οχημάτων, από αντλίες που θα βρίσκονται σε τέτοια απόσταση "από τους χώρους
στάθμευσης των οχημάτων στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες", έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για
ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα για
το δήμο.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα του δήμου ή σε οποιαδήποτε άλλο δημοτικό
κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.
Το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, θα παραδίδεται τμηματικά & θα αποθηκεύεται
σε δεξαμενές λοιπών οχημάτων με τα οποία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας ο δήμος και σε δοχεία αλλά και
σε δεξαμενές σε οποιοδήποτε δημοτικό κτίριο (που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο).
Το πετρέλαιο κίνησης που θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές μηχανημάτων του Δήμου που εκτελούν έργα σε
διάφορες περιοχές του Δήμου (αλλά και για τα λοιπά μηχανήματα της ανωτέρω παραγράφου) και εφόσον
η απόσταση που εκτελούν εργασία, ξεπερνά το όριο των πέντε (5) χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του
αναδόχου, αυτός είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στο χώρο εργασίας τους.
Η βενζίνη αμόλυβδη και super θα παραδίνεται τμηματικά σε δεξαμενές των οχημάτων του Δήμου και ο
εφοδιασμός θα γίνεται από αντλία που θα βρίσκεται σε τέτοια θέση από τις εγκαταστάσεις του Δήμου "από τους
χώρους στάθμευσης των οχημάτων στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες", ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος
για ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα
για το Δήμο.
Η βενζίνη αμόλυβδη και super, όπως επίσης το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για διάφορα άλλα
μηχανήματα του Δήμου (μη τροχοφόρα), θα παραδίδεται τμηματικά σε δοχεία και ο εφοδιασμός θα γίνεται από
την αντλία του προσφέροντος.
2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
09100000, 09132100, 09132200, 09134200, 09135100

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
31 300,00 λτ συνολικά.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 39 902,44 EUR

4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Περίοδος σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων
είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για ένα είδος
καυσίμου (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ), με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την
ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε κάθε
περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου. Στην
περίπτωση αυτή ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που κατ’ αξία του συνόλου των καυσίμων, στο σύνολο των
ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπου σε αυτή την περίπτωση θα
αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο του προϋπολογισμού.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3
ΤΙΤΛΟΣ Δημοτική ενότητα Λαππαίων
1)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/α είδος καυσίμου ποσότητες (lt) τιμή κατ΄εκτίμηση (EUR) σύνολα (EUR).
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1 Βενζίνη αμολύβδη 3 500,00 Lt 2,00 EUR 7 000,00.
2 Βενζίνη super (LRP) κοινή 800,00 Lt 2,10 EUR 1 680,00.
3 Πετρέλαιο θέρμανσης 4 000,00 Lt 1,20 EUR 4 800,00.
4 Πετρέλαιο κίνησης 33 500,00 Lt 1,60 EUR 53 600,00.
Σύνολα: 41 800,00 Lt 67 080,00.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της
υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου η οποία θα συνοδεύει υποχρεωτικά το αντίστοιχο δελτίο
αποστολής ή τιμολόγιο.
Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες οι οποίες αναγράφονται
αναλυτικά στο φεκ 1292 Β’ 11.8.2010 και στη σελίδα 17449. Στα παραρτήματα της παρούσης Διακήρυξης
υπάρχει αντίγραφο της πρώτης σελίδας και της 17449 σελίδας του ανωτέρω ΦΕΚ.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το
δήμο άμεσα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων ως εξής:
Για όλα τα είδη καυσίμου που θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές Οχημάτων, λόγω της απόστασης των
μετακινούμενων οχημάτων στο χώρο εφοδιασμού και την αδυναμία του δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες
βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, η τμηματική παράδοση για μεν το πετρέλαιο κίνησης θα γίνεται και εναλλακτικά
από αντλία, που θα μπορεί να χορηγήσει ο προμηθευτής στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου
"στα Μυσσίρια θέση Παπούρα 74100 Ρέθυμνο" με δικά του έξοδα, για όλα δε τα προμηθευόμενα είδη που θα
αποθηκεύονται σε δεξαμενές οχημάτων, από αντλίες που θα βρίσκονται σε τέτοια απόσταση "από τους χώρους
στάθμευσης των οχημάτων στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες", έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για
ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα για
το Δήμο.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα του δήμου ή σε οποιαδήποτε άλλο δημοτικό
κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.
Το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, θα παραδίδεται τμηματικά & θα αποθηκεύεται
σε δεξαμενές λοιπών οχημάτων με τα οποία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας ο δήμος και σε δοχεία αλλά και
σε δεξαμενές σε οποιοδήποτε Δημοτικό κτίριο (που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο).
Το πετρέλαιο κίνησης που θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές μηχανημάτων του Δήμου που εκτελούν έργα σε
διάφορες περιοχές του δήμου (αλλά και για τα λοιπά μηχανήματα της ανωτέρω παραγράφου) και εφόσον
η απόσταση που εκτελούν εργασία, ξεπερνά το όριο των πέντε (5) χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του
αναδόχου, αυτός είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στο χώρο εργασίας τους.
Η βενζίνη αμόλυβδη και super θα παραδίνεται τμηματικά σε δεξαμενές των οχημάτων του Δήμου και ο
εφοδιασμός θα γίνεται από αντλία που θα βρίσκεται σε τέτοια θέση από τις εγκαταστάσεις του Δήμου "από τους
χώρους στάθμευσης των οχημάτων στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες", ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος
για ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα
για το Δήμο.
Η βενζίνη αμόλυβδη και super, όπως επίσης το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για διάφορα άλλα
μηχανήματα του Δήμου (μη τροχοφόρα), θα παραδίδεται τμηματικά σε δοχεία και ο εφοδιασμός θα γίνεται από
την αντλία του προσφέροντος.
2)

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
09100000, 09132100, 09132200, 09134200, 09135100

3)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
41 800,00 λτ συνολικά.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 54 536,59 EUR
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4)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Περίοδος σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων
είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για ένα είδος
καυσίμου (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ), με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την
ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε κάθε
περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου. Στην
περίπτωση αυτή ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που κατ’ αξία του συνόλου των καυσίμων, στο σύνολο των
ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπου σε αυτή την περίπτωση θα
αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο του προϋπολογισμού.

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1)
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
α. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί του ποσού
του ενδεικτικού προϋπολογισμού με το ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 46.128,00 €, και θα αφορά ολόκληρη την
ποσότητα των καυσίμων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, η οποία δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που
ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει
δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
γ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που
γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που
προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που
καλύπτονται από την εγγύηση.
δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται
μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί
νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα
αυτό.
Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα και πρέπει να
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ
του οποίου εκδίδεται, τη σχετική Διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υγρά
καύσιμα, την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.
Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, (β) ότι ο εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος διζήσεως, (γ) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση, (δ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
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τέλος χαρτοσήμου και (ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, δηλ. τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
ε. Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η
οποία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 10 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί
νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα
αυτό.
Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
στ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ).
ζ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση θα μπορεί
να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε
οριστικά ανά δίμηνο. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής & καλής εκτέλεσης εκδίδονται σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα υποδείγματα.
III.1.2)

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
Από πόρους και ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Ρεθύμνου.
Κ.Α. 10-6641, 10-6643, 20-6641.001, 20-6644.002, 30-6641, 30-6644.001, 35-6641, 35-6644.001, 50-6641.
Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100 % της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από κάθε τμηματική παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές, διαφορετικά ο δήμος καθίσταται υπερήμερος
και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/
5.6.2003 και στην υπ. αρ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670 Β/18.8.2008): εφαρμογή ενιαίου προγράμματος προμηθειών
(ΕΠΠ) έτους 2008).
Το ύψος των τόκων υπερημερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης (δήμος) ισούται με το
άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα συν δύο -2- ποσοστιαίες μονάδες.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής".
Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη
δικαιολογητικών εκ’ μέρους του προμηθευτή.

III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με
την εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής
στο οικείο επιμελητήριο.

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης
Όχι

III.2)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την
εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Στη
δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την
εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο
οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος
της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από
το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις
γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή
αποκλεισμού:
1. Οι έλληνες πολίτες.
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με πέντε τοις εκατό 5 % επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το ΦΠΑ και θα φέρει την ένδειξη (Χ1).
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και θα
φέρει την ένδειξη (Χ2).
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι (ένδειξη Χ3):
— Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση,
— Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ημέρα του διαγωνισμού (ένδειξη Χ4). Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά
όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους όπως στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Σε κάθε
περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και
ΑΕ θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα
στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα
της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε
ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την
έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες
που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα
υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα
ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (ένδειξη Χ5).
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2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και θα φέρει την ένδειξη (Χ1).
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και θα φέρει την
ένδειξη (Χ2).
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες
ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε
περίπτωση μη προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με βάση την αριθμ.
2458/22.2.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 267/Β΄/1.3.2005).
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους (ένδειξη Χ3) από το
οποίο να προκύπτει ότι:
— Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση,
— Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημέρα του διαγωνισμού (ένδειξη Χ4). Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν
και στην περίπτωση αυτή.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα
του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους (ένδειξη Χ5).
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά η αλλοδαπά.
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
4. Οι συνεταιρισμοί.
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω (ένδειξη Χ1).
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (ένδειξη Χ6).
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (ένδειξη Χ3) από τα οποία να προκύπτει ότι:
— Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση,
— Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
5. Ενώσεις προμηθευτών (κοινή προσφορά).
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση,
σύμφωνα με άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και
επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των ΜΜΕ ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών
στις προμήθειες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50 %. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να
προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
γ. Οι ΜΜΕ εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι
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ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά
εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Σε περίπτωση μη προσκόμισής δικαιολογητικών που εμπίπτουν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση, αυτά θα
ζητούνται αυτεπάγγελτα από το Δήμο.
6. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, και
η επαγγελματική αξιοπιστία, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό και τα
ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία
που τυχόν δεν αποδέχονται (ένδειξη Δ1). Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.
β. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των
ΝΠΔΔ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ένδειξη Δ2).
γ. Δήλωση διαγωνιζόμενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, όχι κάτω από ενενήντα (90) ημερολογιακές
ημέρες επί ποινή αποκλεισμού (ένδειξη Δ3).
δ. Δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί
υπό καθεστώς νομικών περιορισμών (ένδειξη Δ4).
ε. Όταν μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (επεξεργασία- τυποποίηση συσκευασίας), δήλωση του
εργοστάσιου επεξεργασίας καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του (ένδειξη Δ5).
στ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα (ένδειξη Δ6).
ζ. Δήλωση για την οδική χιλιομετρική απόσταση των εγκαταστάσεων της αντλίας του προσφέροντος σε σχέση
με τη θέση των εγκαταστάσεων που έχει ορίσει στην διακήρυξη ο δήμος (ένδειξη Δ7).
7. Πρακτικό αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή του διοικούντος οργάνου του προσφέροντος ή
σε περίπτωση ένωσης εταιριών, των διοικητικών συμβουλίων των φορέων της ένωσης ή σε περίπτωση
προσωπικών εταιριών των νομίμων εκπροσώπων αυτών, υπ. δήλωση, που θα φέρει την ένδειξη <<Δ8>>, με το/
την οποίο/α:
7.1. Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνεται η συμμετοχή
εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες - μέλη της ένωσης, ορίζοντας
παράλληλα την επικεφαλής εταιρεία.
7.2. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να
υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για
να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του
διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
Επίσης να τον εκπροσωπεί έναντι της αναθέτουσας αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του
αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε
συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της αναθέτουσας αρχής.
Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. αλλαγή προσώπου ή
διεύθυνσης του εκπροσώπου ή / και του αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή και
ισχύει μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της.
7.3. Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος, σε περίπτωση αδυναμίας του νομίμου
εκπροσώπου για τη συνεννόηση, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας, εφόσον ο ίδιος δεν θα μπορεί συνεχώς
να εξυπηρετεί το δήμο.
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7.4. Για τους υποψηφίους που δεν είναι ανώνυμες εταιρείες: απόσπασμα του καταστατικού των εταιρειών
που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν την κάθε εταιρία με την
υπογραφή τους.
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής
και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που
περιέχει την οικονομική προσφορά.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
Τα φυσικά πρόσωπα, ήτοι:
1. Οι έλληνες πολίτες.
2. Οι αλλοδαποί.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται
αυτοπροσώπως. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και
ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση
εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση
προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία,
συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν
αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε
αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
III.2.2)

Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Δεν
απαιτούνται.

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη
συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική
και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη (ένδειξη Δ1).
2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές
περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τέτοια επιχειρηματική υποδομή, ώστε να έχει την δυνατότητα παράδοσης των
δημοπρατούμενων καυσίμων είτε στις εγκαταστάσεις του δήμου, είτε από τη θέση των εγκαταστάσεων που θα
δηλώσει, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με
τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα για το Δήμο.

III.2.4)

Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
Όχι

III.3)

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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III.3.1)

Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη

III.3.2)

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης

14/17

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
Όχι

IV.3)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
16748/2011

IV.3.2)

Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση
Όχι

IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα 8.9.2011 - 13:00
Έγγραφα με πληρωμή Όχι

IV.3.4)

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
16.9.2011 - 13:00

IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους

IV.3.6)

Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής
Ελληνικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Περίοδος σε μήνες: 3 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών)

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 16.9.2011 - 13:00
Τόπος
Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο Δελφίνι).
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών Ναι
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος.

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Όχι
VI.2)

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
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Όχι
VI.3)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της
παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά.
Η ακυρότητα μέρους της παρούσης δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρης της Σύμβασης.
Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει.
Τα υπογράφοντα την παρούσα Σύμβαση μέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.
Στην παρούσα σύμβαση δίνεται η δυνατότητα (εφόσον απαιτηθεί), η εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού
και hardware στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Ο ανωτέρω μηχανισμός θα έχει τέτοια αρχιτεκτονική, που θα
επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και απεγκατάσταση του όλου συστήματος. Σκοπός του ανωτέρω λογισμικού
θα είναι η διαχείριση και έλεγχος ανεφοδιασμού καυσίμων σε πραγματικό χρόνο.

VI.4)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Δήμος Ρεθύμνης
Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο Δελφίνι), Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
741 00 Ρέθυμνο
ΕΛΛΆΔΑ
E-mail: mxiotis@rethymno.gr
Τηλέφωνο +30 2831023497
Διαδίκτυο: http://www.rethymno.gr
Φαξ +30 2831040043

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: Α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο
συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α, και την επιφύλαξη του άρθρου 238 του
ίδιου νόμου, μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των
περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας,
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευση
της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την
παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
Ο ελεγκτής νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει
σιωπηρώς απορριφθεί.
Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 έως
228 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α, κοινοποιούνται στα οριζόμενα από τις διατάξεις αυτές νομικά πρόσωπα, καθώς
και σε αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή εντός πέντε ημερών από την έκδοσή τους.
Για τις προσφυγές ισχύουν και οι ειδικότερες διατάξεις του Ν. 3886/30.9.2010 ΦΕΚ 173Α και της υπ. αρ. εγκ.
Π1/273 / 7.2.2011 για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων.

05/08/2011
S149
Κράτη μέλη - Σύμβαση προμηθειών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
http://ted.europa.eu/TED
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15/17

EE/S S149
05/08/2011
248113-2011-EL

Κράτη μέλη - Σύμβαση προμηθειών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

16/17

Β. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δικαιούνται να υποβάλλει ένσταση, σύμφωνα με τις ειδικότερες
διατάξεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως προς τη οικονομική επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία &
αποφαίνεται τελικά, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αυτή
γνωμοδοτεί προς το ανωτέρω αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (οικονομική επιτροπή). Ενστάσεις που
υποβάλλονται αναρμοδίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται με φαξ στον ενιστάμενο – προσφεύγοντα.
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής
των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την οικονομική
επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή
διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού. Στην περίπτωση
αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του
διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από τη οικονομική επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού
ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο γενικό γραμματέα της οικείας
αποκεντρωμένης διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. ή στην Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ μετά την έναρξη λειτουργίας της.
5. Ο δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της
οικονομικής επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού
εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή
με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων και σύμφωνα με το τις ειδικότερες
διατάξεις του Ν. 3886/2010 ΦΕΚ 173α προ της υπογραφής της σύμβασης, δεν λαμβάνονται υπόψη.
VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών
Δήμος Ρεθύμνης
Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο Δελφίνι), Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
741 00 Ρέθυμνο
ΕΛΛΆΔΑ
E-mail: mxiotis@rethymno.gr
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Τηλέφωνο +30 2831023497
Διαδίκτυο: http://www.rethymno.gr
Φαξ +30 2831040043
VI.5)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
3.8.2011
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