ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

:

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

+3028310-40978

ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

: 13084/20-05-2013

FAX

:

+3028310-40043

Ανοικτός ∆ιαγωνισµός

∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνου»

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: Έξι (6) µήνες µε δυνατότητα 4µηνης παράτασης.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: ΕΥΡΩ # 129.150,00 #
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόµιµα διαµορφούµενη
κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του.
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Παρασκευή 14 – 06 – 2013 .– Ώρα : 12:45 έως 13:00 µ.µ.
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι)
∆/νση Καθαριότητας ∆ήµου Ρεθύµνης Τ.Κ: 74100
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13084
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-05-2013
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων.
Η προµήθεια καυσίµων θα καλύψει τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνου.
Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 105.000,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α.
23%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 129.150,00 €, η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον
τακτικό προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνου.
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)
467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ
332/2004 τεύχος Β’.
Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)
514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ
510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
Από τον Π/Υ εξόδων της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης θα απορροφάτε η δαπάνη της προµήθειας καυσίµων.
Στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση και η
δαπάνη της παραπάνω προµήθειας θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς εξόδων του οικονοµικού
έτους 2013:

1)

Κ.Α : 64-00-0000 ποσού 123.000,00 €, & µε περιγραφή: Καύσιµα

2)

Κ.Α : 64-08-0400 ποσού 6.150,00 €, & µε περιγραφή: Πετρέλαιο θέρµανσης

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή (Ν.Π.∆.∆)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α)

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ
Ρεθύµνου»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Καύσιµα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV

• Κύριο: 09100000
• Αµόλυβδη Βενζίνη: 09132100
• Πετρέλαιο Κίνησης: 09134200
• Πετρέλαιο Θέρµανσης: 09135100

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS

GR433

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη προµηθευτήχορηγητή καυσίµων µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης % στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά
µέση τιµή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την
ηµέρα παράδοσης του.

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ελληνική

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι
εννέα χιλιάδων εκατό πενήντα Ευρώ (€ 129.150,00)
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

(Κ.Α.64-00-0000, 64-08-0400)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

6 µήνες µε δικαίωµα τουλάχιστον 4µηνης παράτασης. Κατά
κανόνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι
την 31/12/2013.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει
οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

24 / 05 /2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΥΠΟ

25/ 05 / 2013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

7/ 06 / 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

http://www.rethymno.gr
∆ιατίθεται από την 24 / 05 /2013

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποστέλλονται ή παραδίνονται σ’ αυτούς µέσα σε έξι (6)
ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης ή έξι (6)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει
ορισθεί για τη υποβολή των προσφορών.

Από ιδίους πόρους της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνου

Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι)
∆/νση Καθαριότητας ∆ήµου Ρεθύµνης Τ.Κ: 74100

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
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ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

14 / 06 / 2013 από 12:45 έως και 13:00 µ.µ
Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι)
∆/νση Καθαριότητας ∆ήµου Ρεθύµνης Τ.Κ: 74100

14 / 06 / 2013 από 12:45 έως και 13:00 µ.µ
Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι)
∆/νση Καθαριότητας ∆ήµου Ρεθύµνης Τ.Κ: 74100
Επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης είναι η
Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία µε τους
προσφέροντες – υποψήφιους Αναδόχους, καθώς και οι
προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Ορισµοί ∆ιακήρυξης
Προµήθεια

Το αντικείµενο της ∆ηµοπρατούµενης Σύµβασης, το οποίο περιλαµβάνει το
σύνολο των υπό ανάθεση προϊόντων.

Προσφέρων

Οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συµµετέχει
στον διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό την σύναψη σύµβασης
µε την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος
Προσφέροντα

Ο υπογράφων την προσφορά, είτε ο ίδιος δηλαδή ο προσφέρων είτε ο
νόµιµος
καταστατικά
εκπρόσωπος
του,
είτε
πρόσωπο
ειδικά
εξουσιοδοτηµένο από τον προσφέροντα για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένος από
όλα τα µέλη της ένωσης.

Ανάδοχος

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και
θα υλοποιήσει το σύνολο του ∆ηµοπρατούµενου Αντικειµένου.

Αναθέτουσα Αρχή

Ο ∆ήµος Ρεθύµνου, ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για
την εκτέλεση της Προµήθειας.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων, εφόσον το επιθυµεί, µε έγγραφη δήλωσή
του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου
(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.)
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν.

Επιτροπή
∆ιαγωνισµού

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

∆ιακήρυξη

Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους / προσφέροντες
/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την
περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες
διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός.

Προκήρυξη

Η περιληπτική ∆ιακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται νοµίµως και
εµπροθέσµως για δηµοσίευση.

Κύριος της
προµήθειας

∆ΕΥΑ Ρεθύµνου

Προϋπολογισµός
∆ηµοπρατούµενου
Αντικειµένου

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση της
προµήθειας (πλέον ΦΠΑ).

Σύµβαση

Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για
το σύνολο της προµήθειας, δηλαδή µεταξύ του ∆ήµου Ρεθύµνου ως
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της προµήθειας που θα επιλεγεί.

Συµβατικά τεύχη

Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν.
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Συµβατικό Τίµηµα

Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Ρεθύµνου
∆ιεύθυνση: Λ. Κουντουριώτου 80 , Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο

Πληροφορίες επί των όρων της ∆ιακήρυξης:
Υπηρεσία: ∆/νση Καθαριότητας
Ονοµατεπώνυµο Αρµοδίου: Βάσω Κλαψινού
∆ιεύθυνση: Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι) Τ.Κ 74100 Ρέθυµνο
Τηλ : +3028310-23497
Φάξ: +3028310-40043
Email: klapsinou@rethymno.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13084
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-05-2013
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνου».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
2. Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ.
3. Το Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
4. Το N. 3463/ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και σύµφωνα µε το άρθρο
158 παράγραφος 1δ.
Α’

Α

5. Το Ν. 3852/2010 φεκ 87 , όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το Ν. 4071/2012 φεκ 85 ’ .
6. Την Π1/358/99 (ΦΕΚ 92 Β) : Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη χορηγητών
- προµηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών(Ε.Π.Π.), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.
8. Του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές».
9. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
10. Την υπ’ αριθµ. 18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2007) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». Εφαρµόζεται σε διαδικασίες οι οποίες
διέπονται από τις διατάξεις του 3548/2007.
11. Το άρθρο 4 (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου) περί Ρύθµιση ζητηµάτων
κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών – Προµήθειες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.
12. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 φεκ 33Α’ ,
13. Την υπ. αρ. 334/30-04-2013 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Ρεθύµνης για έγκριση διενέργειας
∆ιαγωνισµού και τρόπο εκτέλεσης.
14. Την υπ’ αριθµό 280/17-5-2013 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Ρεθύµνου για τον
καθορισµό των όρων διενέργειας του διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια «υγρών καυσίµων
για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνου».
Α

15. Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012 φεκ 85 ’ περί κρατήσεων καυσίµων,
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Προκηρύσσει Ανοικτό ∆ιαγωνισµό σε Ευρώ, για την ανάδειξη προµηθευτή-χορηγητή καυσίµων
µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόµιµα διαµορφούµενη
κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, (παρ. 4 του
άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ), για προµήθεια υγρών καυσίµων για τις
ανάγκες της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Ευρώ εκατό είκοσι εννέα
χιλιάδες εκατό πενήντα Ευρώ (€ 129.150,00) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (ή Εκατό πέντε
χιλιάδες κόµµα µηδέν) € 105.000,00 µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), για το χρονικό διάστηµα έξι
(06) µηνών, σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης.
Η παραπάνω προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑ
Ρεθύµνου έτους 2013 και συγκεκριµένα τους:
1) Κ.Α : 64-00-0000 ποσού 123.000,00 €, µε περιγραφή: Καύσιµα
2) Κ.Α : 64-08-0400 ποσού 6.150,00 €, µε περιγραφή: Πετρέλαιο θέρµανσης.
ΑΡΘΡΟ 1
Τόπος και χρόνος διενέργειας.
η

1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 14

του µηνός Ιουνίου του έτους 2013 ηµέρα Παρασκευή

ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στο δηµοτικό κατάστηµα, που βρίσκεται στην Λ.
Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι) µε ώρα έναρξης την 12:45 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών
την 13:00.
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας δεν γίνει την ανωτέρω ηµεροµηνία, τότε θα γίνει την επόµενη
εβδοµάδα την ίδια µέρα και ώρα.
2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους
την ηµεροµηνία και ώρα του ∆ιαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και
µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαµβάνονται µε πρωτόκολλο, µε την προϋπόθεση ότι
αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού και
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται
από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την
προαναφερόµενη διαδικασία.
4. Επιτρέπεται η αποστολή δείγµατος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο ∆ήµο µέχρι τέσσερις (4)
ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και το αποδεικτικό αποστολής
περιέχεται στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία.
5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές & επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
ΑΡΘΡΟ 2
Τεύχη δηµοπράτησης.
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά
ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) η συγγραφή υποχρεώσεων, γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
δ) η τεχνική περιγραφή, ε) το Παράρτηµα ενδείξεων και στ) το τιµολόγιο προσφοράς.

7

ΑΡΘΡΟ 3
Προϋπολογισµός.
Η προµήθεια καυσίµων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 105.000,00 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α.
23%, δηλαδή σύνολο 129.150,00 ευρώ. Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του
προϋπολογισµού εξόδων 2013 της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης του ∆ήµου.
Υπάρχει σχετική πίστωση

στον προϋπολογισµό του έτους 2013 της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης του ∆ήµου

Ρεθύµνης.
Ειδικότερα η προµήθεια έχει:
Τα προς προµήθεια είδη είναι:
α) βενζίνη αµόλυβδη 15.625 λίτρα,
β) πετρέλαιο κίνησης 50.000 λίτρα
γ) πετρέλαιο θέρµανσης 3.571,43 λίτρα.
Σύνολο: 69.196,43 λτ
ΑΡΘΡΟ 4
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις της
∆ΕΥΑ Ρεθύµνης ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης δεν
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων

που αναγράφονται στον ενδεικτικό

προϋπολογισµό.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να
εφοδιάσει την ∆ΕΥΑ ΡΕθύµνης µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων ως εξής:


Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στην έδρα της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης και σε
ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.



Η βενζίνη αµόλυβδη θα παραδίνεται τµηµατικά σε δεξαµενές των οχηµάτων της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης
και ο εφοδιασµός θα γίνεται από αντλία που θα βρίσκεται σε τέτοια θέση από τις εγκαταστάσεις της
∆ΕΥΑ Ρεθύµνης, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για ανεφοδιασµό και η έκπτωση του
προµηθευτή σε σχέση µε τη θέση εφοδιασµού να είναι όντως συµφέρουσα για την ∆ΕΥΑ
Ρεθύµνης.



Το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίνεται τµηµατικά σε δεξαµενές των οχηµάτων της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης
και ο εφοδιασµός θα γίνεται από αντλία που θα βρίσκεται σε τέτοια θέση από τις εγκαταστάσεις της
∆ΕΥΑ Ρεθύµνης, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για ανεφοδιασµό και η έκπτωση του
προµηθευτή σε σχέση µε τη θέση εφοδιασµού να είναι όντως συµφέρουσα για την ∆ΕΥΑ
Ρεθύµνης.



Πιο συγκεκριµένα και για λόγους διαφάνειας των συναλλαγών αναφέρουµε ότι:
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τέτοια επιχειρηµατική υποδοµή, ώστε να έχει την δυνατότητα

παράδοσης των δηµοπρατούµενων καυσίµων είτε στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης, 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 τη
∆ΕΥΑ Ρεθύµνης.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας
ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας των δύο (2) εργάσιµων ηµερών, υποχρεούται για την
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καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει προς τη ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις
χιλίοις (2%0) στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστέρησης της παράδοσης.
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση
καλής εκτέλεσης του προµηθευτή.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε
περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30)
ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση
Επιτροπής Αξιολόγησης να παρατείνεται µέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή
του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το
1/2 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, οι ποσότητες
των καυσίµων δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης
σχετικά µε αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει τις ποσότητες των καυσίµων.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
µετατίθεται, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5
Εγγυήσεις
α. Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού µε το Φ.Π.Α, δηλαδή στο ποσό των 6.458,00 €, και θα
αφορά ολόκληρη την ποσότητα των καυσίµων του ενδεικτικού προϋπολογισµού, η οποία δίδεται µε
ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο 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.
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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 ∆ιακήρυξη, 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 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 Φ.Π.Α .
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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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.
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ΑΡΘΡΟ 6
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων.
1) Η ∆ιακήρυξη διατίθεται σε έντυπη µορφή από τη ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου Ρεθύµνης
στη διεύθυνση Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου, Κτίριο «∆ελφίνι, τηλ 28310- 23497 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες, ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου
www.rethymno.gr από την 24 / 05 /2013, στο κόµβο επικαιρότητα και στη διαδροµή ∆ηµοπρασίεςδιαγωνισµοί µέχρι & οκτώ (8) ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας των προσφορών ήτοι την 7/06/2013.
Η παραλαβή της µπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο είτε µε
ταχυµεταφορική

(courier)

εγγράφως

και

ενυπογράφως

(της

τηλεµοιοτυπίας

–

fax

συµπεριλαµβανοµένης) παραλαµβάνοντας ταυτόχρονα και το θεωρηµένο έντυπο του τιµολόγιου
προσφοράς πάνω στο οποίο θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού την οικονοµική τους προσφορά .
Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο ∆ήµος
Ρεθύµνου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Το κόστος
παράδοσης (µεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο.
2) Για τον τρόπο διάθεσης του τεύχους της ∆ιακήρυξης από το site του ∆ήµου, οι παραλήπτες
της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν τα κάτωθι στοιχεία: επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση,
τηλέφωνο, ταχυδροµικό κώδικα, φαξ, Α.Φ.Μ, ∆.Ο.Υ),διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και
υπεύθυνος υπάλληλος, έτσι ώστε o ∆ήµος Ρεθύµνου να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων
παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη εµπρόθεσµα, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν
συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι παραλήπτες από το διαδίκτυο, θα πρέπει να
αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία µέσω τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) στο +302831040043 ή mail
klapsinou@rethymno.gr για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω
εντύπου, την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης
που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό
αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο
∆ήµο Ρεθύµνου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του
∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3)

Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα σχετικά µε τη συγκεκριµένη

προµήθεια, αυτά παρέχονται σε έξι (6) ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης (Άρθρο 10 παρ. 1β
του ΕΚΠΟΤΑ), εφόσον η αρχική αίτηση έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα δηλαδή µέσα σε 8 ηµερολογιακές
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών .
4) Συµπληρωµατικές πληροφορίες εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα, σχετικές µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
5) Περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου θα δηµοσιευθεί στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων του
Φ.Ε.Κ. σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, µία τοπική εβδοµαδιαία, µία ηµερήσια εφηµερίδα γενικών
ειδήσεων και µία εφηµερίδα ∆ηµοπρασιών ή Οικονοµική.
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ΑΡΘΡΟ 7
Αποκλεισµός Συµµετοχής
Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης της προµήθειας όσοι:
(α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει και όπως
αυτά εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου και
συγκεκριµένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για:
i.
ii.

iii.
iv.

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την Προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.
v.

υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια

χρεωκοπία κατά τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα.
(β) τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης (όχι τα ΝΠ∆∆, οι
ΟΤΑ, οι δηµόσιοι οργανισµοί).
(γ) βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή εκκαθάριση (µόνο τα
νοµικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς προσφέροντες.
(δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε
την ελληνική νοµοθεσία
(ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και
τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.
(στ) για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή
αντίστοιχες πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν
υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, συµφωνά µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για
αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης εάν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις του
Π.∆ 118/2007, άρθρο 6.
(ζ) συµµετέχουν ως ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισµού, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
Αποκλείονται επίσης:
α) Οι προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα της παρούσας ∆ιακήρυξης
(β) Οι προσφέροντες που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα
µε τα οριζόµενα, οι προσφέροντες που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στα άρθρα 8 & 9 της παρούσας
∆ιακήρυξης.
(γ) Οι προσφέροντες που αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του
δηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή ανάλογης
απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου.
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ΑΡΘΡΟ 8
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής – Υποβολή προσφορών .
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 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε πέντε τοις εκατό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α 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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι (Ένδειξη Χ3):
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν 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 (Ι.Κ.Α.). 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 Ε.Π.Ε. και Α.Ε. 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 (ένδειξη Χ10) 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.
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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).
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και θα φέρει την ένδειξη (Χ1).
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής 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
∆ήµο µε βάση την αριθµ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β΄/1-3-2005).
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους (Ένδειξη Χ3)
από το οποίο να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν 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 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού
µητρώου.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής (ένδειξη Χ3) από τα οποία να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
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β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ (ένδειξη Χ7) για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των
Μ.Μ.Ε. 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 Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ (ένδειξη Χ8) , από το οποίο
να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

Σε περίπτωση µη προσκόµισής δικαιολογητικών που εµπίπτουν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση,
αυτά θα ζητούνται αυτεπάγγελτα από το ∆ήµο.

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 ∆1). 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. ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου,
των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ένδειξη ∆2).
γ.

∆ήλωση διαγωνιζόµενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, όχι κάτω από ενενήντα (90)

ηµερολογιακές ηµέρες επί ποινή αποκλεισµού (ένδειξη ∆3).
δ.

∆ήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν

λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών (ένδειξη ∆4).
ε.

Όταν µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (επεξεργασία- τυποποίηση συσκευασίας),

∆ήλωση του εργοστάσιου επεξεργασίας καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του (ένδειξη ∆5).
στ. ∆ήλωση ∆ιαγωνιζόµενου ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα (ένδειξη ∆6).
ζ.

∆ήλωση για την οδική χιλιοµετρική απόσταση των εγκαταστάσεων της αντλίας του προσφέροντος

σε σχέση µε τη θέση των εγκαταστάσεων που έχει ορίσει στην ∆ιακήρυξη ο ∆ήµος για τη βενζίνη
αµόλυβδη (ένδειξη ∆7).

7. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του
προσφέροντος ή σε περίπτωση ένωσης εταιριών, των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των φορέων της
ένωσης ή σε περίπτωση προσωπικών εταιριών των νοµίµων εκπροσώπων αυτών, Υπ. ∆ήλωση, που
θα φέρει την ένδειξη

<<∆8>>, 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.
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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..
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 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι προσφορές
κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού 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 (ένδειξη Χ10) του
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
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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
του δηλούντος.

ΑΡΘΡΟ 9
Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά
σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα.
2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια.
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Πιο συγκεκριµένα οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο και πρέπει
εξωτερικά να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυµία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email,
fax)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνου»
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ………….
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ΧΧ/ΧΧ/2013
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία»

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει δύο επί µέρους, ανεξάρτητους, φακέλους, δηλαδή:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α - «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη και τα οποία θα πρέπει να
είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο, µε τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες
παραγράφους.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής
Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη και είναι
υποχρεωτικά σφραγισµένος.

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:
-

ένα (1) πρωτότυπο

-

ένα (1) αντίγραφο

Οικονοµική Προσφορά:
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-

ένα (1) πρωτότυπο

-

ένα (1) αντίγραφο.
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ

και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του προσφέροντα, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού, τον
τίτλο του φακέλου και τον αριθµό της ∆ιακήρυξης.
Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και
αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον Προσφέροντα. Το
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας
αυτών µε το πρωτότυπο.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν
θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην
προηγούµενη παράγραφο (9.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η
θεωρηµένη από την υπηρεσία του ∆ήµου οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου για το κάθε είδος
καυσίµου σε ποσοστό έκπτωσης, σύµφωνα τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της
παρούσας. Περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του
προϊόντος στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον
προσφέροντα. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους
αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
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8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. ∆εν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της ποσότητας του κάθε
είδους καυσίµου.
10. Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία του προσφερόµενου προϊόντος, η µεταφορά
και η παράδοση αυτού.
11. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής στα ποσοστά έκπτωσης (επί τοις εκατό),
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας ή σε περίπτωση παράτασής τους, απορρίπτονται.
12. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Προσφέρων είναι απολύτως
ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας και ότι έχει µελετήσει
όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.
13. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της
Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων από τον Προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι
διευκρινίσεις των Προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 10
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά
του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.

ΆΡΘΡΟ 11
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις.
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους
παραγωγής, διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος (τιµή dumping) ή
ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή
της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν
διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού
προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των
ενδιαφερόµενων.
2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν
στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να
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δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής
τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping)
ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
3. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την
Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία,
Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος
που αποδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που
συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 12
Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται
ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι
γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

ΆΡΘΡΟ 13
Προσφορές Μειοδοτών
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής
πώλησης του είδους καυσίµου επί της αντλίας, την ηµέρα παράδοσης του , ή χονδρικής πώλησης,
όπως διαµορφώνεται µε το εκάστοτε εκδιδόµενο ηµερήσιο δελτίο τιµών της ∆/νσης Ανάπτυξης-Τµήµα
Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης.
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
2. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιµές ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν
αυτού που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή κατά
είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης. Επίσης απορρίπτεται οικονοµική προσφορά που δεν έχει κατατεθεί πάνω στο
θεωρηµένο έντυπο του τιµολόγιου προσφοράς από την Υπηρεσία του ∆ήµου.
4. Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα
εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν
από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό
χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίµων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την
απόρριψη της προσφοράς.
5. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων του
κάθε είδους καυσίµου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίµου για
ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
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6. Με ποινή αποκλεισµού, στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης
επί τοις % στις επιµέρους οµάδες σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη και θα συµπληρώνονται:
α) Το ή τα επιµέρους «Τιµολόγια προσφοράς που ενδιαφέρουν τον συµµετέχοντα, σε έντυπο
της υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού»,
β) Προσφορά µε «Συγκεντρωτικό τιµολόγιο προσφοράς σε έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές
φωτοαντίγραφο αυτού».
7. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς
προµήθεια καυσίµων είτε για µέρος αυτών. ∆ηλαδή 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.
8. 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.

ΆΡΘΡΟ 14
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει
πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν
δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη
συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
ΆΡΘΡΟ 15
Υποβολή Στοιχείων Τεχνικής Περιγραφής
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 ∆1).
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.

ΆΡΘΡΟ 16
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική
γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις
βάρος του προσφέροντος.
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ΆΡΘΡΟ 17
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών
1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται
δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών
µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το
παραπάνω όργανο, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από την
αρµόδια Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των άλλων δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς και της
βαθµολόγηση της.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα
δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών.
3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται,
αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα.
4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις παραγράφους 17.1 έως και 17.3 επισύρει ποινή
ακυρότητας του διαγωνισµού.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην
Επιτροπή Αξιολόγησης.
6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην αρµόδια
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την αποσφράγισή τους και ανακοίνωση των προσφερόµενων τιµών. Κατά
τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΆΡΘΡΟ 18
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20
της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:
-Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
-Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
-Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την
τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου προϊόντος.
2. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα
προσφέρει/ουν το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε
φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στο Ρέθυµνο, για το κάθε είδος καυσίµου επί της αντλίας την ηµέρα
παράδοσης του, ή χονδρικής πώλησης όπως διαµορφώνεται µε το εκάστοτε εκδιδόµενο ηµερήσιο
δελτίο τιµών της ∆/νσης Ανάπτυξης-Τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης και µε την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καύσιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
προµήθειας, και είναι σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
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3. Ισότιµες (ως προς την οικονοµική προσφορά), θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το
ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίµων και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
4. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει και διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε
είδος καυσίµου. Στην περίπτωση αυτή, οικονοµικότερη προσφορά είναι αυτή που από το σύνολο των
ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού, προκύπτει η χαµηλότερη τιµή.
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού και σε διαφορετικούς προµηθευτές.

ΆΡΘΡΟ 19
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που
αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή ένα µέρος αυτής που
προσφέρει ο προµηθευτής-προµηθευτές,
β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,
γ. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ
περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την
επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση.
δ. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας (σε σχέση πάντοτε µε το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης (κατά αξία του συνόλου των καυσίµων) και τις τεχνικές προδιαγραφές) σε περισσότερους
από ένα προµηθευτές ανά οµάδα (Νοµικό Πρόσωπο) σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον
υπάρχουν επιµέρους προσφορές και συνοδεύονται µε νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής για
ολόκληρο το ποσό της επί µέρους οµάδας – Νοµικό Πρόσωπο.
2.

Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή

Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για:
α. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση προµήθειας του
υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής,
β. Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης,
γ. Τελική µαταίωση της προµήθειας, και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους.
ΆΡΘΡΟ 20
Συνέχιση του διαγωνισµού
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί (άρθρο 22 του ΕΚΠΟΤΑ) µε υποβολή νέων
προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί
ασύµφορο το αποτέλεσµά του.
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ΆΡΘΡΟ 21
Προσφυγές- Ενστάσεις
Α

Α. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν3852/2010 ΦΕΚ 87 ,
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.
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 ∆ήµου Ρεθύµνης, η
οποία & αποφαίνεται τελικά, µε ταυτόχρονη κοινοποίησης στην επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
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 ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. 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.
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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 ∆ήµο 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 ∆ιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν.
3463/2006. ή στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. µετά την έναρξη λειτουργίας της.
5. Ο ∆ήµος 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, προ της
υπογραφής της σύµβασης, δεν λαµβάνονται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 22
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος καυσίµου.
β) Την ποσότητα.
γ) Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % .
δ) Την ∆ΕΥΑ Ρεθύµνου για την οποία προορίζονται τα καύσιµα.
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού.
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης
που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10%
της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος
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αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται
πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος
παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου υπολογίζεται από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης στο συγκεκριµένο προµηθευτή ή από την ηµεροµηνία που θα ορίζεται µέσα στη σχετική
σύµβαση.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα
ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή
προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ
και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΆΡΘΡΟ 23
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Ο ∆ήµος 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) Η ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης 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 της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης.
Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της µελέτης, η ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης µπορεί να ζητήσει
αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισµού και της προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι και 30%, εφόσον
κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για τη ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος
υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης, µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της
προσφοράς του και για το ίδιο είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για τη ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης και
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σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες της
∆ΕΥΑ Ρεθύµνης και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
δ) Η τιµή προσφοράς 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 ∆ήµο νέος µειοδότης µετά την λήξη
της εν λόγω Σύµβασης , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (περίπτωση γ(5) της παρ. 3 του άρθρου 3 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 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: 6 (από
την ανάθεση της σύµβασης).

ΆΡΘΡΟ 24
Σύµβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Τα προς προµήθεια καύσιµα και την ποσότητα.
δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος καυσίµου.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίµου.
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρµογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου.
3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την
κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους
µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο.
4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται
της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήµαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
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ΆΡΘΡΟ 25
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόµενων καυσίµων, τα έξοδα της ειδικά για το
σκοπό αυτό συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες
κατ’ αναλογία.
2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της
οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

ΆΡΘΡΟ 26
Παραλαβή των καυσίµων
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και η συγκρότηση της
Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο.
3. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης
των καυσίµων. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στη ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης, ο συµβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης των καυσίµων χωρίς να
υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την
κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει
έγκαιρα τη ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες των
καυσίµων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει
από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και η σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής µέσα στον χρόνο που ορίζεται από
τη σύµβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30)
ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή µέσα στην
προθεσµία αυτή, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης και εκδίδεται γι’ αυτό
σχετική απόφαση του Αρµοδίου Οργάνου µε βάση µόνο το θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης
τούτων.
5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µε ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στην παρ.
10 του άρθρου 28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν µπορεί να συµµετάσχουν ο πρόεδρος και τα µέλη
της Επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο
και όταν:
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α. Το καύσιµο κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα
ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.
β. Το καύσιµο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως ότι µπορεί να
παραληφθεί, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν,
ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί
παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Περιφέρειας, ύστερα από γνωµοδότηση της δευτεροβάθµιας Επιτροπής.
γ. Η δευτεροβάθµια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη
σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τη
∆ΕΥΑ Ρεθύµνης. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν
λαµβάνεται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 27
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση.
1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων,
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου, από το άρθρο 4 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί
της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν
κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη
µέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται στη συµβατική αξία του
προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α..
3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα καύσιµα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού που
διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό
10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό
διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο
έκπτωτος παραδώσει τα καύσιµα, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των καυσίµων.
4. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση
από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο
προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα
τα µέλη της ένωσης.
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ΆΡΘΡΟ 28
Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση.
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής ποσότητας των
καυσίµων, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους
της σύµβασης µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συµβατικός
χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται
µετά τη λήξη του και ο προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των καυσίµων που
απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την έκδοσή της για την
επιστροφή των απορριφθέντων καυσίµων και την παραλαβή τους από τον προµηθευτή.
Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, επιβάλλεται
πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση τµηµατικών
παραδόσεων, τα απορριφθέντα καύσιµα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση
παράδοσης από αυτόν των καυσίµων και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης, δεν
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των καυσίµων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε
δικαίωµα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του
10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον δεν
παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόµενα καύσιµα, πέραν του προστίµου, τα καύσιµα
καταστρέφονται κατά την κρίση του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η επιστροφή των καυσίµων που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας
µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.
Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα
υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής
αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν
θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο ∆ήµος µπορεί να
προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής.
3. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των καυσίµων που απορρίφθηκαν πριν
από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση,
που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
ΆΡΘΡΟ 29
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει
την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα
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του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα
από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των καυσίµων σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα
άρθρα 27 και 28 της παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄
αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΆΡΘΡΟ 30
Εγγυήσεις ποιότητας
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα καύσιµα
είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του
Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήµων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις
κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο ∆ήµος.
2. Η ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’
αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης κάθε ποσότητα καυσίµου που προµήθευσε,
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα
υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων καυσίµων και αποστολής στη
∆ΕΥΑ Ρεθύµνης των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
3. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στο µηχανολογικό
εξοπλισµό και στα µηχανήµατα της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις
δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την
κρίση του αρµοδίου οργάνου µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως
αποζηµίωση προς τη ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει
το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
4. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου καυσίµου,
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.

ΆΡΘΡΟ 31
Τρόπος Πληρωµής
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 η ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης καθίσταται υπερήµερο 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 (Ε.Π.Π.)
έτους 2008).
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Το ύψος των τόκων υπερηµερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης, 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.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία ελέγχου της ∆ΕΥΑ
Ρεθύµνης.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει στην Αρµόδια Υπηρεσία ελέγχου και Εκκαθάρισης
δαπανών, µε κάθε τιµολόγιο που εκδίδει το σχετικό ∆ελτίο Πιστοποίησης Τιµών (Πινάκιο) το οποίο
εκδίδεται από την Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου και αναγράφονται σε αυτό
οι τιµές των καυσίµων σύµφωνα µε το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλµα πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 32
∆απάνες
Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4
Α

του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 και την εγκ. 11 µε αρ. πρωτ 27754/28-06/2010.
Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα
λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση
των νόµιµων παραστατικών.
Επειδή στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα στους
διαγωνιζόµενους να καταθέσουν προσφορά σε µία οµάδα ή περισσότερες ή και σε όλες τις οµάδες του
∆ιαγωνισµού, οι δαπάνες των δηµοσιεύσεων θα επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία του
αρχικού προϋπολογισµού της οµάδας του ∆ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προµηθευτή
ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για ∆ηµοσίευση, θα την έχει ο ∆ήµος στις
οµάδες του διαγωνισµού που δεν υπάρξει ανάδοχος.
Η µέγιστη δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού µε τη οποία θα επιβαρυνθεί ο
ανάδοχος δεν θα υπερβαίνει κατά µέσο όρο το ποσό των 1.500 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και
υποχρέωση του δήµου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 1% φόρος εισοδήµατος και κρατήσεις 1,5%
υπέρ ΤΕΑ∆Υ, 0,5% υπέρ ΤΠ∆Υ και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή, µε
Α

την επιφύλαξη του άρθρου 6, παρ. 15 του Ν. 4071/2012 φεκ 85 ’.
∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή για επιπλέον
καταβολή αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης και για τυχόν δαπάνες που
έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν µε σχετική νοµοθεσία και δεν αναγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 33
Λοιποί Όροι


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.
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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.

ΑΡΘΡΟ 34
Λύση – Καταγγελία Σύµβασης
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν υλοποιεί την σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά την προς τούτο
όχληση της υπηρεσίας
β) ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του ∆ήµου
Ρεθύµνου.
γ) Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή
γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των
περιουσιακών του στοιχείων
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του ή για κάποιο από τα οικονοµικά εγκλήµατα
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ µέρους του
∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δύναται, κατ’ ενάσκηση της
διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη
προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα
µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ γνωστοποιήσει εγγράφως
προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
υποχρεούται µετά από αίτηση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:

λύση της σύµβασης, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, προµήθειας, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για
την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει στο ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στο ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κάθε υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα
τη σύµβαση και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του
θα πράξουν το ίδιο
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της σύµβασης, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ βεβαιώνει την
αξία του παρασχεθέντος τµήµατος της σύµβασης, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την
ηµεροµηνία καταγγελίας.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε
την σύµβαση προς τον ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα
από τον ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει.
Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
33

Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε
ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του συµβατικού τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του
τµήµατος της σύµβασης που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως, να χρησιµοποιηθεί για τον
προοριζόµενο σκοπό.
Πέρα από τα παραπάνω, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δικαιούται όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να
προβεί µε απόφασή του, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον ανάδοχο, στην προσωρινή ή οριστική
διακοπή ισχύος της σύµβασης, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συµβατικής περιόδου. Και σε αυτή την
περίπτωση ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δικαιούται να προβάλει καµία απολύτως αξίωση για τυχόν αποζηµίωση.

ΑΡΘΡΟ 35
Εµπιστευτικότητα
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση της σύµβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει
γνώση σε σχέση µε τη σύµβαση. Υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε
συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την
παράλειψή της στο µέλλον.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη σύµβαση χωρίς
την προηγούµενη συναίνεση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ∆εν δεσµεύει το ∆ΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ µε κανένα τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτηµένα
από το ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και
µε την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύµβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους
κατασκευής ή λειτουργίας της σύµβασης ή του ίδιου του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 36
Για ότι ρητά δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κάθε φορά νόµοι,
υπουργικές αποφάσεις και διατάξεις που την διέπουν.

Ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνης

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13084
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-05-2013

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης».
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΩ∆ΙΚΟΙ
∆ΕΥΑΡ

Ποσότητα
(λίτρα)

1

Πετρέλαιο θέρµανσης

64-08-0400

3.571,43

1,40

5.000,00 €

2

Βενζίνη Aµόλυβδη

64-00-0000

15.625,00

1,92

30.000,00 €

3

Πετρέλαιο Κίνησης

64-00-0000

50.000,00

1,40

70.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

105.000,00

ΦΠΑ 23%

24.150,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

69.196,43

129.150,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13084
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-05-2013

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,
αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………..

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1.

Πετρέλαιο θέρµανσης

….…..%

2.

Βενζίνη Αµόλυβδη

….…..%

3.

Πετρέλαιο Κίνησης

….…..%

Μέσο Όρο Έκπτωσης %

….…..%

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Το Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι ……%.

ΤΟΠΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13084
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-05-2013

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων.
β) Τόπος παράδοσης των καυσίµων για το πετρέλαιο θέρµανσης κτίριο της ∆ΕΥΑΡ. Η βενζίνη
αµόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, θα παραδίδονται τµηµατικά και ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων της
∆ΕΥΑ Ρεθύµνης θα γίνεται είτε από αντλία στην έδρα του, είτε από αντλία που θα βρίσκεται, σε τέτοια
θέση από τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης, έτσι ώστε η έκπτωση του προµηθευτή σε σχέση µε τη
θέση του εφοδιασµού που θα προτείνει στην προσφορά του, να είναι όντως συµφέρουσα για τη ∆ΕΥΑ
Ρεθύµνης.
γ)

Η

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

ανέρχεται

στο

ποσό

των

129.150,00

ευρώ,

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 23%.
ΑΡΘΡΟ 2
Η προµήθεια διέπεται από:
1) Τις διατάξεις του Ν.11389/1993 «περί προµηθειών Ο.Τ.Α.», και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.
2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463 /2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Α

5) Τις διατάξεις του Ν. 3548/ 2007 ΦΕΚ 68 .
Α

6) Το Π.∆ 60/2007 ΦΕΚ 64 ’ ,
7) κ.α
ΑΡΘΡΟ 3
Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι:
α) Η ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας.
β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
δ) Η τεχνική περιγραφή
ε) Τα παραρτήµατα
στ) Το τιµολόγιο της προσφοράς
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ΑΡΘΡΟ 4
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του
ενδεικτικού προϋπολογισµού, µε το Φ.Π.Α., κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και
πιστή εκτέλεση της προµήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 5
Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της
προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των καυσίµων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίµων ο ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές
ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας η ∆ΕΥΑ
Ρεθύµνης δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των καυσίµων ή στη µείωση του
τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσοστό θα εγκρίνει µε απόφασή του το αρµόδιο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 6
Η προσφερόµενη έκπτωση στη µέση διαµορφούµενη τιµή λιανικής πώλησης επί της αντλίας
στο Ρέθυµνο, είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των
καυσίµων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα
και καταλληλότητα των καυσίµων.
Επειδή η παράδοση των καυσίµων θα είναι τµηµατική σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες
της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα
αναγράφεται η ηµεροµηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίµου και ο αριθµός κυκλοφορίας
του οχήµατος που εφοδιάστηκε το καύσιµο, και την υπηρεσία στην οποία προορίζεται.
Εβδοµαδιαία ή µηνιαία, θα εκδίδονται τιµολόγια του προµηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία
αποστολής ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόµενα είδη
καυσίµου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η µέση διαµορφούµενη τιµή
λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συµφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της
συγκεκριµένης τιµής πώλησης και είδους.
Η ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή το συντοµότερο δυνατόν µετά από την
παραλαβή των καυσίµων και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και προσκοµίσει τα νόµιµα
δικαιολογητικά.
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ΑΡΘΡΟ 7
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος µετά την παραλαβή των καυσίµων από την επιτροπή
παραλαβής ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας
καυσίµου.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας
ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας των δύο (2) εργάσιµων ηµερών, υποχρεούται για την
καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει προς το δήµο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις
(2%0) στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστέρησης της παράδοσης.
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση
καλής εκτέλεσης του προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία η προθεσµία παράδοσης
παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα ανωτέρας βίας κώλυµα του αναδόχου,
ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της προαναφερθείσης
προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου ύστερα από

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ
της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9
Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια
καυσίµων του προϋπολογισµού.
ΑΡΘΡΟ 10
Τα καύσιµα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επιβάλει η
σχετική νοµοθεσία.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ∆ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό
της….………….για εκτέλεση της προµήθειας ……………….. συνολικής αξίας...................................,
σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε
µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει
να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ∆ΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..……
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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