ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Α.Π. 3623α
Μυτιλήνη, 11/06/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/2014 – 12/2015
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (80.000,00€)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνοπτικά στοιχεία Προμήθειας
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/2014 – 12/2015»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ρόδος, Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας Καυσίμων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο
κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της
μέσης λιανικής τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό
των
ογδόντα
χιλιάδων
ευρώ
(80.000,00€),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:
Οικονομικό έτος 2014 ποσό 40.000€
Οικονομικό έτος 2015 ποσό 40.000€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, Κωδικός Αριθμός Εξόδων
ΚΑΕ 1611
11-06-2013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19/07/2013 και ώρα 14:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, Δ/νση:
Δημοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, 85100 Ρόδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22/07/2013 και ώρα 11:00 π.μ.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο
μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, ανά 1000 λίτρα πετρελαίου
θέρμανσης ή κίνησης, που θα υπολογίζεται στην εκάστοτε διαμορφωμένη μέση λιανική τιμή
πώλησης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) κατά την ημέρα παράδοσης του, σύμφωνα
με το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. Δωδεκανήσου, για την ανάδειξη αναδόχου
(προμηθευτή) για την ανάθεση: «Τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για την περίοδο
1/2014 – 12/2015».
Αναλυτικά, το αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και
κατά τις περιόδους που δεν διατίθεται, θα γίνεται προμήθεια πετρελαίου κίνησης, καθώς και
υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης) για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει ολόκληρη τη
ζητούμενη ποσότητα και η προμήθεια των καυσίμων να γίνεται άμεσα, μετά από τηλεφωνική
παραγγελία ή αποστολή φαξ από την υπηρεσία μας.
Α.1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου,
Δημοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος,
85100 Ρόδος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

22/07/2013

Δευτέρα

11:00 π.μ.

Α.1.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προμήθειας ορίζεται από 1/1/2014 έως 31/12/2015 ή
μέχρι κάλυψης του ποσού που ορίζει η παρούσα προκήρυξη.
Α.1.4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Α.1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
διακήρυξη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ»,
όπως ισχύει σήμερα,
2. Τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, παρ. 8,
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
5. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199), άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»,
6. Τις διατάξεις του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242), Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων»,
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,…», όπως
ισχύει σήμερα,

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/53 της 29ης Ιουνίου 2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»,
11. Το Π.Δ. 113/2010
12. Την Υπουργική Απόφαση Φ.120.61/58/Β2/67211/24.8.2010 (ΦΕΚ 779/25-08-2010 τ. Γ’)
«Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»,
13. Την Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού ΠΔ&ΘΠ&Α με αριθμ. πρωτ.
92019/ΙΒ/8-8-2012 (ΑΔΑ Β4Γ69-ΗΡΣ) για Κ.Α.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη
2013, 2014 και 2015
14. Την με αριθμ. 46/28-02-2013 απόφαση του Πρύτανη, «Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις
ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου».
Α.1.6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :
1. Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
στις 11/06/2013 για δημοσίευση την 14/06/2013.
2. Στον ελληνικό τύπο ως εξής:
o

στην εφημερίδα «Ημερησία» στις 11/06/2013 όπου και δημοσιεύθηκε στις
18/06/2013.

o

στην εφημερίδα «Κέρδος» στις 11/06/2013 όπου και δημοσιεύθηκε στις
18/06/2013.

o

στην εφημερίδα «Δημοκράτης»
δημοσιεύθηκε στις 18/06/2013.

o

στην εφημερίδα «Ροδιακή» Ρόδου στις 11/06/2013 όπου και δημοσιεύθηκε στις
18/06/2013.

Μυτιλήνης στις 11/06/2013

όπου και

3. Στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» στις 17/06/2013, με ΑΔΑ ΒΕΖ3469Β7Λ-Σ07
Τα έξοδα δημοσίευσης των περιλήψεων διακήρυξης και των ανακοινώσεων στον ελληνικό
τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Καταχωρήθηκε
επίσης
και
στο
διαδίκτυο
στη
διεύθυνση
http://www3.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm
(Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις →
Διαγωνισμοί Προμηθειών) και http://www.rhodes.aegean.gr στις 17/06/2013
Α.1.7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστημιακή Μονάδα
Ρόδου, Πρωτόκολλο, Δημοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, 85 100 Ρόδος.
Οι προσφορές επίσης μπορεί να αποστέλλονται στην αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε
τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές
θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται, πρωτοκολλούνται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/07.

Α.1.8 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του
τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με
χρέωση παραλήπτη.
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης
που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον
συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το
γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε
ηλεκτρονική
μορφή
μέσω
του
διαδικτύου
στη
διεύθυνση
http://www3.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm και http://www.rhodes.aegean.gr. Η
Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που
βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site).
Α.1.9 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο
της παρούσας Διακήρυξης.
Πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης μπορούν να ζητηθούν από την
κύρια Μαρία Διαμαντάρα στο τηλ. 2241099026, ή e-mail diamantara@rhodes.aegean.gr και
από την κυρία Σταματία Τσουβαλά στο τηλ. 2241099020 ή στο e-mail
tsouvala@rhodes.aegean.gr , και στο fax: 2241099022.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄του Π.Δ.118/2007, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε
άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός (6) ημερών πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του
άρθρου 7, παράγραφος 2 περ. α. της παρούσας διακήρυξης.
Α.2

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (Ν.2286/95
αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων, όπως αυτά
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο αν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση
εφόσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης (Π.Δ. 60/2007 αρθ. 39 παρ. 2).
Σημείωση: Οι ενώσεις προμηθευτών υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους
της ένωσης.

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και
στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να
εγκριθεί με απόφαση του Πρύτανη ή άλλου αρμόδιου οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που θα εγκριθεί
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου (Π.Δ. 118/2007 αρθρ. 7).
και τα οποία :
-

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Α.2.2 και Α.2.3.

που ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης.
Α.2.1.3 Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν
επιτρέπεται να συμμετάσχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού του
συνόλου των προσφορών στις οποίες συμμετέχει.
Α.2.1.4 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού
και μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του
διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό της.
Α.2.1.5 Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αποβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του
λόγου, στους υποψηφίους.
Α.2.1.6 Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη
σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
Α.2.1.7 Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισμό από
τον διαγωνισμό. Όλοι οι όροι είναι ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας.
Α.2.1.8 Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο
επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
Α.2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται
στο Π.Δ. 118/2007 και Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:
1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
2.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής, στην οποία θα
 αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει
 δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος:
α. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
β. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
γ. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.

δ. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
ε. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
ζ. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (για νομικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή
αλλοδαπά) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
η. αναλαμβάνει την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την γνωστοποίηση ότι
πρόκειται να τους κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6,
παράγραφος 2, και σύμφωνα με το άρθρο. 20, ΠΔ 118/2007.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά
έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά
κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα
εκπροσώπησής του.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Α.2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.
2672/1998 (ΦΕΚ Α΄290), σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο, ως
εξής:
Α.2.3.1
Α/Α

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του με την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Από το πιστοποιητικό αυτό θα
πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο
Επιμελητήριο τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην
παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το τελευταίο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

5.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Ανάδοχου που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η
υπεύθυνη δήλωση αυτή θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου
Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».
Α.2.3.2
Α/Α

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί
εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό
ή εμπορικό μητρώο. Από το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο τόσο κατά την
ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην
παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το τελευταίο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

5.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με υπεύθυνη δήλωση του
υποψήφιου Ανάδοχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή θα
υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών».
Α.2.3.3
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των παραγράφων Α.2.3.1 και Α.2.3.2
αντίστοιχα εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο
εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου
έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος (διαχειριστής ή πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος), της
συμμετέχουσας εταιρείας.
Επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
2
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α, παρ. 2,
άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με υπεύθυνη δήλωση του
υποψήφιου Ανάδοχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή θα
υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών».
Α.2.3.4
Α/Α

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του
υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων
δημοσιότητας για τη σύσταση του Συνεταιρισμού, την τροποποίηση του καταστατικού
του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε
επίσημα αντίγραφα.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του Συνεταιρισμού δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα
που προβλέπονται στο εδάφιο α, παρ. 2, άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

3.

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Συνεταιρισμός δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Συνεταιρισμός δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

6.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με υπεύθυνη δήλωση του
υποψήφιου Ανάδοχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή θα
υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών».
Α.2.3.5
Α/Α

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

2.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των
μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το
συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο
από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν
πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.

Α.2.4

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο είναι εισηγμένο σε Ελληνικό ή
αλλοδαπό Χρηματιστήριο.
3. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο είναι

εισηγμένο στο Χρηματιστήριο καθώς και την κύρια έδρα του υποψηφίου Αναδόχου.

Α.3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη,
με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την
προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή
έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς
ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Ο σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1/2014 – 12/2015»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΡΟΔΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19/07/2013
Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι, πέραν των ανωτέρω ενδείξεων, θα πρέπει να φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας).
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά της Διακήρυξης
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς
Δικαιολογητικά Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
Α.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που εκδίδεται από τη Διεύθυνση

Μεταφορών και Επικοινωνιών
2.

Οι μεταπωλητές υγρών καυσίμων, χρειάζεται να προσκομίσουν άδεια διακίνησης
πετρελαιοειδών που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Τομέα Βιομηχανίας.
3.
Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς
και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ασφάλειας του.
4.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του βυτιοφόρου,
από Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ και Υπ. Δήλωση ότι αυτό θα ενημερωθεί πριν από τη
λήξη του.
5.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.
6.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήματος.
7.
Εφόσον το βυτιοφόρο φέρει δεξαμενή χωριτικότητας μεγαλύτερη των 1000λίτρων,
πρέπει να προσκομίζεται το απαραίτητο πιστοποιητικό ADR (για οδηγό και
αυτοκίνητο), η ισχύς του οποίου πρέπει να καλύπτει το χρόνο της προς υπογραφή
σύμβασης και Υπ. Δήλωση ότι αυτό θα ανανεωθεί πριν από τη λήξη του σε
περίπτωση που η ισχύς του δεν καλύπτει το χρόνο της προς υπογραφή σύμβασης.
8.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και
σε περίπτωση που δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν (πετρέλαιο κίνησης,
θέρμανσης), εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς να συμπεριλάβουν
αντίγραφο της σύµβασης ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα εξής:
i. Η επιχειρηματική μονάδα κατασκευής των καυσίµων,
ii. η χώρα προέλευσής τους
iii. Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) των υπό
προμήθεια ειδών:
a) Βενζίνη Αµόλυβδη
b) Πετρέλαιο κίνησης
c) Πετρέλαιο θέρµανσης
απαραίτητων για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, που η Ελληνική Νοµοθεσία ορίζει, για την ποιότητα και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων πετρελαιοειδών.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επισημαίνεται ότι στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών
στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων όρων όπως «δωρεάν» συνιστά λόγο απόρριψης
της προσφοράς).
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.
Ειδικότερα, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει την προσφερόμενη έκπτωση σε
ποσοστό επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, ανά 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ή
κίνησης, επί της ισχύουσας κάθε φορά (κατά την ημέρα παράδοσης) μέσης λιανικής τιμής
πώλησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., βάσει του Δελτίου Τιμών που εκδίδει το
Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. Δωδεκανήσου.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Πετρέλαιο Θέρμανσης

2

Πετρέλαιο Κίνησης

3

Αμόλυβδη Βενζίνη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ
1000 ΛΙΤΡΑ

Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα πρέπει να περιέχονται στον
αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο και θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό
αντιτύπων:
Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο
Τεχνική Προσφορά
Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο
Οικονομική Προσφορά
Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο
Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων
μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και
αποδεχόμεθα, κ.λπ.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Α.3.2.1
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον αυτό ζητηθεί από την
Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, Τμήμα οικονομικών υποθέσεων, πριν από τη λήξη της, για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο.
Α.3.2.2
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Α.3.2.3
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στις προσφορές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς τα ποσοστά των εκπτώσεων
επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες ανά 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ή κίνησης, επί
της ισχύουσας κάθε φορά (κατά την ημέρα παράδοσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., βάσει του Δελτίου τιμών που εκδίδει το Υπουργείο
Ανάπτυξης για το Ν. Δωδεκανήσου.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον Φ.Π.Α. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια

ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς,
οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Α.4

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α.4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.4.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή τη Δευτέρα
22/07/2013 και ώρα 11:00 π.μ., στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται με
ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή
Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στον Πρύτανη ή σε άλλο αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις το πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της
διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. Η Αναθέτουσα Αρχή
κοινοποιεί τα αποτελέσματα της απόφασής της στους προσφέροντες καθώς και την
ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Α.4.1.2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις
εκατό) σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά 1000 lt (χίλια
λίτρα) του πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης, κατά την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν.
Δωδεκανήσου. Στην προσφορά θα ορίζεται το ποσό έκπτωσης σε ευρώ για κάθε 1000 lt
(χίλια λίτρα) καυσίμου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί της εκατό) σε ακέραιες μονάδες
για κάθε 1000 lt (χίλια λίτρα) καυσίμου επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου
κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. Δωδεκανήσου, αποτελεί
αυστηρά το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών των συμμετεχόντων.
Α.4.2



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται
την απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, αποκλίσεις από τους
όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Απορρίπτονται ως απαράδεκτες επίσης προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις σε
σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο Α.2.3.



Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.



Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη” ή γενικόλογες
απαντήσεις χωρίς τεχνική ή άλλη τεκμηρίωση. Κατά την κρίση της Επιτροπής,
προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω
αξιολόγηση.






Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος
αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

Α.4.3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
Α.4.3.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από
τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών.
Α.4.3.2 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του
διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών,
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης
εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού
φακέλου.
Α.4.3.3 Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος
προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας
αρχής.
Α.4.3.4 Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά
τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών
(3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές.
Α.4.4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) σε ακέραιες
μονάδες επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, κατά
την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Ανάπτυξης
για το Ν. Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση
γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα
Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07.
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο η οποία προκύπτει
μετά την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί
το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:
(i)
για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Α.5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση.
2. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη, από 1/1/2014 μέχρι 31-12-2015 ή μέχρι κάλυψης
του ποσού που ορίζει η διακήρυξη.
3. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση οποτεδήποτε κατά την
διάρκεια της ισχύος της μετά από τρίμηνη προειδοποίηση του αναδόχου χωρίς καμία
αξίωση του αναδόχου κατά του Πανεπιστημίου.
4. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
5. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη
σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η τεχνική
προσφορά του Αναδόχου, η οικονομική του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη,
εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
6. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής
και Αναδόχου.
7. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή
της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού
τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
8. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το
υπόδειγμα 1 του παραρτήματος Β, της παρούσας διακήρυξης.
9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική καλή εκτέλεση
του έργου.
10. Αν περάσει η προθεσμία των, υπό την παράγραφο 5 ανωτέρω, 10 ημερών χωρίς ο
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου,
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.
Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον
επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του
εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας
Αρχής.
Α.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του προμηθευτή, μετά από κάθε τμηματική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από
το Πανεπιστήμιο, θα γίνεται σε εύλογο διάστημα μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και
εφόσον προσκομισθούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, τα ακόλουθα:
α) Τιμολόγιο του αναδόχου θεωρημένο από τη ΔΟΥ.
β) Πρακτικό παραλαβής τριμελούς επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθη
ποιοτικά και ποσοτικά το πετρέλαιο, βάσει της παραγγελίας από το Πανεπιστήμιο.

Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
φόρος πετρελαίου 1% καθώς και κράτηση 3,072% στην αξία του τιμολογίου, που αποδίδεται
στο Μ.Τ.Π.Υ.
Κατά την πρώτη πληρωμή θα παρακρατείται Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν.4013/15-9-2011, που
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

Α.5.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις εκάστοτε
παρουσιαζόμενες ανάγκες του Πανεπιστημίου, σε χώρο της Πανεπιστημιακής Μονάδας
Ρόδου, από 08:00 – 14:00 και σε ώρα που εκάστοτε θα καθορίζεται από την αρμόδια
Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το σύνολο της εκάστοτε
παραγγελθείσας ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης ή αμόλυβδης βενζίνης, με δικά
του μεταφορικά μέσα, προσωπικό και δαπάνες, στις δεξαμενές του υποδεικνυόμενου κτιρίου.
Η παραγγελία προμήθειας του πετρελαίου θα δίνεται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Ρόδου εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία. Στην εν λόγω παραγγελία θα καθορίζεται η ποσότητα
και η χρήση για την οποία αυτή προορίζεται.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 2
εργάσιμων ημερών.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προμήθεια της εκάστοτε παραγγελθείσας ποσότητας θα παραδίδεται στα κτίρια του
Πανεπιστημίου που στεγάζονται οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες. Η επίβλεψη της παράδοσης θα
γίνεται από τριμελή επιτροπή, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Πριν από κάθε παραλαβή η επιτροπή θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, οι
οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα
διακριτικά σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο.
Στο Δελτίο Αποστολής-τιμολόγιο θα αναφέρεται ο όγκος σε λίτρα. Η επιτροπή για πρόσθετο
έλεγχο, κατά την κρίση της, μετρά το συνολικό όγκο του πετρελαίου δια εμβαπτίσεως της
αντίστοιχης μεταλλικής ογκομετρικής ράβδου την οποία είναι υποχρεωμένο να φέρει το όχημα
σε καθένα από τα διαμερίσματα αποθήκευσης του πετρελαίου, παρακολουθεί δε υποχρεωτικά
του λιτρομετρητές κατά την εκκένωση του πετρελαίου.
Μετά την εκκένωση η επιτροπή με την ειδική ογκομετρική ράβδο, βεβαιώνεται για την πλήρη
εκκένωση.
Το αποτέλεσμα των μετρήσεων συγκρίνεται με την ποσότητα που αναφέρεται στο Δελτίο
Αποστολής – τιμολόγιο και με την ένδειξη των λιτρομετρητών του βυτιοφόρου οχήματος και
των δεξαμενών πετρελαίου του Πανεπιστημίου.
Εάν προκύψει διαφορά, η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παράβασης για την ποσότητα
που θα λείπει. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον οδηγό του βυτιοφόρου
οχήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός αρνηθεί να υπογράψει γίνεται ειδική μνεία
από την επιτροπή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει την ελλείπουσα ποσότητα
ενός μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
Σε περίπτωση επιστροφής οποιασδήποτε ποσότητας πετρελαίου, ο προμηθευτής
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή της με δικά του μεταφορικά μέσα χωρίς καμία
επιβάρυνση του Πανεπιστημίου.
Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο της οριστικής παράδοσης του πετρελαίου.
Σε οποιαδήποτε παραλαβή πετρελαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα
δειγματοληπτικού ελέγχου του υπό παραλαβή είδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές
εγκυκλίους του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Σε περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την
ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια
είδους πρέπει να λαμβάνεται δείγμα το οποίο θα αποστέλλεται στην Χημική Υπηρεσία Χίου
για τον καθορισμό της ποιότητας ή προελεύσεως κλπ του είδους. Τα δείγματα θα λαμβάνονται
επί παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του και θα βαρύνουν το προμηθευτή .Η
δειγματοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα αναγράφεται
τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής.
Α.5.4 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Α.5.5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Για κάθε παράβαση γενικώς από τον Προμηθευτή των όρων της παρούσης διακήρυξης όπως
ακριβώς καθορίζονται σ’ αυτήν και υπαγορεύονται από τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της
καλής Πίστεως, η Επιτροπή Προμηθειών δύναται να προτείνει κατά του Προμηθευτή όλες τις
κυρώσεις, μερικώς ή αθροιστικώς κατά την κρίση της προβλέπονται από το Νόμο και τις
αποφάσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της εκδικάσεως της παραβάσεως αφού σταθμίσει όλα
τα πραγματικά γεγονότα της καθ’ υποτροπή παραβάσεως που έγινε από το προμηθευτή και
την εν γένει συμβατική συμπεριφορά του.
Σε περίπτωση που προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε
άμεση αντικατάσταση. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες
από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας το
Πανεπιστήμιο δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων ή στην
μείωση του τμήματος.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγω την παράδοση της παραγγελθείσας
ποσότητας πέραν της ορισθείσας των τριών (3) εργασίμων ημερών, υποχρεούται για την
καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς το Πανεπιστήμιο ως ποινική ρήτρα ποσοστό
(5‰) πέντε τοις χιλίοις στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστέρησης. Η
ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από της εγγύηση
καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Για τις επόμενες είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες η ποινική
ρήτρα της προηγούμενης παραγράφου διπλασιάζεται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του
προμηθευτή.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας πέραν της
προαναφερθείσας προθεσμίας μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ύστερα από απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και όλο το ποσό της εγγύησης να
καταπέσει υπέρ του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Α.5.6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά
που θα προκύψει μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του προμηθευτή, η οποία θα αφορά
την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από
τα εδρεύοντα στην Μυτιλήνη αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών
προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Πάρις Α. Τσάρτας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………
Κατάστημα…………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX)………………..
Ημερομηνία έκδοσης………..…..
ΕΥΡΩ…………………….
Προς : Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Ταχ. Διευθ.: Δημοκρατίας 1,
Ρόδος
ΤΚ. 85100
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ…………….
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ…………………......................υπέρ
………………………………………….…………………………………....με
ΑΦΜ
……………………………ΔΟΥ ………………………. Δ/νση ……………………………. για
την πιστή εφαρμογή και την καλή εκτέλεση, από αυτόν υπέρ του οποίου εγγυώμεθα, των
όρων της σύμβασης με αριθ. Πρωτ. …………………. η οποία προέκυψε από τον
διενεργούμενο διαγωνισμό της …………………… της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με σκοπό την «τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου».

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις απορρέουσες από την συμμετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισμό υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο/η
…………………………………………………. δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.

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

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει για δύο (2) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της
σύμβασης
με
αρ.
πρωτ.
…………………………..και
η
οποία
είναι
…………………………μετά την ημερομηνία αυτή καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Στη Μυτιλήνη, σήμερα …………………………………., μεταξύ των συμβαλλομένων,
αφενός μεν του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος
Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης) με Α.Φ.Μ. 090166310 και Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα
εκπροσωπείται, από τον ……………………………………………………………….. και αφετέρου
……………………………………………………, συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά
όσα ακολουθούν.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 92019/ΙΒ/8.8.2012
προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού &
Αθλητισμού με ΑΔΑ Β4Γ69-ΗΡΣ, την με αριθ 46/28-02-2013 απόφαση του Πρύτανη,
αποφάσισε την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για την περίοδο 1/2014 –
12/2015, από την εταιρεία με την επωνυμία ……………………, με έδρα …………………… με
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Πετρέλαιο Θέρμανσης

2

Πετρέλαιο Κίνησης

3

Αμόλυβδη Βενζίνη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ποσοστό επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, ανά 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ή
κίνησης, επί της ισχύουσας κάθε φορά (κατά την ημέρα παράδοσης) μέσης λιανικής τιμής
πώλησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., βάσει του Δελτίου Τιμών που εκδίδει το
Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. Δωδεκανήσου.
Ο προϋπολογισμός για τη δαπάνη αυτή ανέρχεται στα 80.000,00 € (ογδόντα χιλιάδες
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εξής:
Οικονομικό έτος 2014 για ποσό 40.000€ και
Οικονομικό έτος 2015 για ποσό 40.000€
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην
παρούσα "Πανεπιστήμιο", αναθέτει στο δεύτερο απ` αυτούς που στο εξής θα καλείται στην
παρούσα "προμηθευτής" την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης
και αμόλυβδης βενζίνης) για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για τα έτη
2014 και 2015 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ανά οικονομικό έτος.
1. Αντικείμενο – κρατήσεις
1.1 Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά παραπάνω ως
προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα και τιμή, σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή.
1.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, τέλη κλπ., που όλα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Οι κρατήσεις για την προμήθεια του πετρελαίου, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24
του Ν.2198/94 φόρος πετρελαίου 1% καθώς και κράτηση 3,072% στην αξία του τιμολογίου,
που αποδίδεται στο Μ.Τ.Π.Υ.
Κατά την πρώτη πληρωμή θα παρακρατείται Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν.4013/15-9-2011,
που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ).

1.3 Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και
λοιπά έξοδα, μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου, στη Ρόδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
2. Ισχύς
Η ανάθεση του έργου της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης αρχίζει
από 01/01/2014 και λήγει την 31/12/2015.
3. Παράδοση - ποιοτικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή
3.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίνει τμηματικά τα υπό προμήθεια είδη κατά
την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών από την
ημέρα γνωστοποίησης της παραγγελίας από το Πανεπιστήμιο.
3.2 Τόπος παράδοσης, του πετρελαίου
Ι. Θέρμανσης, θα είναι όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται δραστηριότητες στη
Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου και θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α. Ο προμηθευτής, πριν μεταφέρει τα υπό προμήθεια καύσιμα, έρχεται σε συνεννόηση
με το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας ή τον Πρόεδρο
της Επιτροπής ελέγχου και παραλαβής τους, προκειμένου να οριστεί τόσο ο χώρος
παράδοσης, όσο και για να καθοριστεί η ημερομηνία παραλαβής τους.
β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υπό προμήθεια πετρελαίου, γίνεται από την
πιο πάνω Επιτροπή στους τόπους παραλαβής που ορίζονται παραπάνω, με τη σύνταξη και
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου.
ΙΙ. κίνησης, για όσο διάστημα δεν διατίθεται πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και
αμόλυβδη βενζίνη και θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα εδάφια α και β της
παραγράφου Ι.
3.3 Ο εφοδιασμός των κτιρίων με πετρέλαιο θα γίνεται με βυτιοφόρο αυτοκίνητο της
αναδόχου εταιρείας, στα κτίρια που τελούν υπό ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3.4 Σε οποιαδήποτε παραλαβή πετρελαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το
δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου των υπό παραλαβή καυσίμων, για ανάλυσή τους από το
Γενικό Χημείο του Κράτους.
4. Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες
4.1 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της
ορισθείσας των δύο (2)εργασίμων ημερών, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο
να πληρώσει προς το Πανεπιστήμιο ως ποινική ρήτρα ποσοστό (5‰) πέντε τοις χιλίοις στο
συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από
τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από της εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.
Για τις επόμενες είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες η ποινική ρήτρα της προηγούμενης
παραγράφου διπλασιάζεται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προμηθευτή. Αφού
εξαντληθεί και η δεύτερη περίοδος ποινικής ρήτρας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με
απλή, έγγραφη, από το Πανεπιστήμιο, ειδοποίηση πού αποστέλλεται "επί αποδείξει" και σε
αυτή την περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.Δ.
118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150), καθώς και τα όσα αναφέρονται στην υπ' αρ. 11/2012 Προκήρυξη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήμιο μπορεί
να έχει για οποιαδήποτε θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση
του προμηθευτή να πραγματοποιήσει την προμήθεια που ανατέθηκε σ' αυτόν.
5. Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία που,
απ` αυτήν, προκαλείται αδυναμία παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μέσα
στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή.
6. Πληρωμή - (Δικαιολογητικά)
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας και μετά
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και αφού προσκομισθούν
στην υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Πρωτόκολλο Επιτροπής οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από το
Πανεπιστήμιο

β. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ




Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του
Ν.2198/94 φόρος πετρελαίου 1%, καθώς και παρακράτηση 3,072% στην αξία του
τιμολογίου.
Κατά την πρώτη πληρωμή θα παρακρατείται Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν.4013/159-2011, που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύμβασης
προ ΦΠΑ).

Τυχόν Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
7. Άλλοι γενικοί όροι
7.1 Αποκλείεται η, από τον προμηθευτή σε τρίτο, εκχώρηση των από την παρούσα
προκυπτόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του.
7.2 Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης ή της
παραγγελίας λύνεται με προσφυγή, αφού φυσικά προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία
τέτοια προσφυγή, σε Δικαστήριο της περιοχής που αποφασίστηκε η ανάθεση της προμήθειας
και εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
7.3 Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο, στο οποίο αυτή
στηρίζεται (Διακήρυξη, Όροι Συμφωνιών, Προσφορές, κλπ.), εκτός φυσικά από προφανή
σφάλματα ή παραδρομές.
7.4 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, του Π.Δ.
118/2007, και τις λοιπές περί Προμηθειών του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις .
Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε (2) δύο αντίγραφα και αφού
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Για την εταιρεία
«...............................................»

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

