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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Πληροφορίες: Τσαμπαρλή Φερενίκη
Ταχ. Δ/νση:
Λόφος Πανεπιστημίου,
Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 811 00
Τηλέφωνο:
22510 36924
Fax:
22510 36929
Emails:
fereniki@aegean.gr

Μυτιλήνη, 26 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. πρωτ: 8221

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (68.000€)

Είδος διαγωνισμού
Ανοικτός διαγωνισμός

Υλικό προς προμήθεια
Υγρά καύσιμα κίνησης και
θέρμανσης για τις ανάγκες της
Πανεπιστημιακής Μονάδας
Μυτιλήνης για το χρονικό
διάστημα από την υπογραφή
της σύμβασης έως την
31/12/2015

Προϋπολογισμός
68.000€

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 2 α του Ν. 4009/2011,
3. Την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αρ. 11/ 10.09.14 με θέμα: «Ορισμός
αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός.
4. Τον Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως αυτός
τροποποιήθηκε από το Ν. 3335/05 «Έλεγχος διακίνησης & αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων
- Ρύθμιση θεμάτων Υπ. Ανάπτυξης»
5. Το Π.Δ. 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Το Π.Δ. 60/2007, το οποίο αποτελεί προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις Οδηγίας
2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

Σελίδα 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

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.
Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις.»
Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
Το Ν. 3886/2010, Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)
Το Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου…», όπως ισχύει σήμερα.
Το άρθρο 157 «Εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014.
Το από 22/07/2014, υπ’ αριθ. 114923/Δ12 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με
το οποίο προεγκρίνεται η δαπάνη ύψους εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (136.000,00€) για το
οικονομικό έτος 2014 και 2015.
Την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αρ 17/15-09-2014, θέμα «Προκήρυξη
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, του είδους του καυσίμου κατά την ημέρα
παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται στο νομό Λέσβου, από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κάθε
φορά φορέα, με σκοπό την ανάδειξη προμηθευτού/ων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας
Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. τα οποία θα
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1611 Α, του
έτους 2015.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
2.1.1.
Αντικείμενο διαγωνισμού – προϋπολογισθείσα δαπάνη
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αποτελεί η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για
τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης,
το οποίο επιμερίζεται ως εξής:
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 Βενζίνη Αμόλυβδη για οχήματα και δίτροχα προϋπολογισμού: δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
 Πετρέλαιο κίνησης για οχήματα το σκάφος Αμφιτρίτη και ηλεκτρογεννήτριες προϋπολογισμού: τριών
χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ποσότητες προϋπολογισμού: εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ
(63.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
Η συνολική δαπάνη, η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 1611Α και αφορά στο έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των
εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (68.000€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
2.1.2.
Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια στις 22 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11η
πρωινή, στη Μυτιλήνη, στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ενώπιον
της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές έως την
21 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων
και ανά κατηγορία.
2.1.3.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
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).
2.1.4.
Δημοσιότητα – παραλαβή προκηρύξεων
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου την 26η Σεπτεμβρίου
2014.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο κείμενο της διακήρυξης και
εκτύπωσης αυτού στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr και συγκεκριμένα στη
θέση «Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις».
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες
από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

2.1.5.
Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2.1.6.
Εγγύηση συμμετοχής
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% (Ν. 4281/2014), επί:
 Είτε της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, προ Φ.Π.Α., αν η προσφορά αναφέρεται στο
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών
 Είτε τους μέρους της προϋπολογισθείσας δαπάνης, προ Φ.Π.Α. αν η προσφορά αναφέρεται σε
μέρος των υπό προμήθεια ειδών
και ισχύει για τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.
Προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω
απαιτούμενο ποσοστό 2% (συνολικά ή κατ’ είδος), δεν γίνεται δεκτή.
2.1.7.
Πληροφορίες - Διευκρινήσεις
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών
Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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.

2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό
και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, σύμφωνο με τις διατάξεις του
Π.Δ.118 /2007 (ΦΕΚ 150 Α’), όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια.
2.2.1.
Δικαίωμα συμμετοχής
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.
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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 του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που θα εγκριθεί από την Περιφερειακή
Διεύθυνση Μυτιλήνης (Π.Δ. 118/2007 αρθρ. 7).
2.2.2.
Δικαιολογητικά συμμετοχής (Π.Δ. 118/2007 αρθρ. 5α, 6, και Ν. 4281/2014 αρθρ.
157)
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στον παρόντα
διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης είναι τα εξής:
2.2.2.1.
Εγγύηση συμμετοχής
 Εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται - από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, στο διαγωνισμό - υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή του
μέρους της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ (Ν. 4281/2014 αρθρ. 157).
 Η συνιστώμενη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμβαση εγγυοδοτικής
παρακαταθήκης, θα πρέπει να διαμορφώνεται, κατά το περιεχόμενο της, σύμφωνα με το ΠΔ
118/2007, ώστε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αν συντρέξει λόγος, να εισπράττει με μόνο την
προσκόμιση του γραμματίου παρακαταθέσεων την παρακαταθήκη αυτή (Γνωμ. Νομ. Συμβ.
των Κρατ. 283/92)
 Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα αν εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να
αναγράφει τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς και τη διεύθυνση
αυτού. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση φυσικών ή νομικών
προσώπων απαιτείται η εγγύηση συμμετοχής να καλύπτει όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που υποβάλλουν την προσφορά (ΣΤΕ 611/2011).
 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρ.
25 του Π.Δ. 118/2007 να περιλαμβάνει:
i.
Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά
ii.
Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της
παρούσας διακήρυξης)
iii.
Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
iv.
Την ημερομηνία έκδοσης της
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v.
vi.
vii.
viii.
ix.








Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
τον αριθμό της διακήρυξης και την ημερομηνία του διαγωνισμού,
την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης,
που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση
του υποψηφίου από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Μυτιλήνης.

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
2.2.2.2.
Υπεύθυνη Δήλωση
Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος (σε περίπτωση νομικού προσώπου, του κατά νόμον εκπροσώπου
του) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, , στην οποία:

Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

Δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:
i. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.
1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της
δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
ii. δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
iv. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν
πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσει να είναι εγγεγραμμένος μέχρι την
κατακύρωση του διαγωνισμού.
v. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει,
(ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι
vi. δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
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Δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων που τυχόν θα του ζητηθούν συμπληρωματικά από την Επιτροπή
Αξιολόγησης.
2.2.2.3.
Παραστατικά Εκπροσώπησης
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
2.2.2.4.
Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής:
Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
που θα αναγράφεται: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψηφίου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του
(για υποψηφίους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του υποψηφίου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό αναλόγως με την
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Αντίγραφα εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών
απ’ όπου θα προκύπτει το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και ειδικότερα του
υπό προμήθεια υλικού (υγρών καυσίμων), καθώς επίσης και σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού,
το οποίο να βεβαιώνει την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης
της ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών.

Υπεύθυνη Δήλωση των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
i.
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
ii. Εάν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Εάν η
ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για
την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.


Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση
δικαιολογητικών, όπου αυτό απαιτείται και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε
χρονικό διάστημα, που θα καθοριστεί από την ίδια. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που
ζητήθηκαν από την επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον υποψήφιο, η προσφορά θα απορρίπτεται.
Στις περιπτώσεις εκείνες που ο υποψήφιος δηλώσει ή υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή ο
υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα προαναφερθέντα
δικαιολογητικά, καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου.
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου, εφόσον
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
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2.2.3.
Χρόνος υποβολής και τρόπος κατάρτισης των προσφορών (Π.Δ. 118/2007 αρθρ.
10, 11)
2.2.3.1.

Προθεσμίες υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη με
οποιονδήποτε τρόπο. Οι προσφορές αυτές θα παραλαμβάνονται με απόδειξη έως την 21 Οκτωβρίου 2014,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ,
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η Υπηρεσία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη παράδοση των προσφορών για την οποία μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο προσφέρων.
2.2.3.2.

Τρόπος κατάρτισης προσφορών

Η προσφορά υποβάλλεται, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
i.

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

ii.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων).

iii.

Ο αριθμός της διακήρυξης (8221/26-09-2014).

iv.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (22/10/2014).

v.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

vi.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, ήτοι η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.

vii.
Όλοι οι εντός του κυρίως φακέλου φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι υποψήφιοι παρέχουν
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

2.2.3.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς στοιχεία.
ως εξής:
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2.2.3.4.

Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, της παραγράφου 2.2.2 τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ως εξής:
Εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς οι προσφέροντες οφείλουν να συμπεριλάβουν:
1. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που εκδίδεται από την 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, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη
μεταφορά υγρών καύσιμων, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ασφάλειάς του.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του βυτιοφόρου, από
Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. και Υπεύθυνη Δήλωση ότι αυτό θα ανανεωθεί πριν από την λήξη
του.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων του οχήματος.
7. Εφόσον το βυτιοφόρο φέρει δεξαμενή χωρητικότητας μεγαλύτερη των 1000 λίτρων πρέπει να
προσκομίζεται το απαραίτητο πιστοποιητικό ADR (για οδηγό και αυτοκίνητο) η ισχύς του οποίου
πρέπει να καλύπτει τον χρόνο της προς υπογραφή σύμβασης και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτό θα
ανανεωθεί πριν από τη λήξη του σε περίπτωση που η ισχύς του δεν καλύπτει τον 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 για οχήματα και δίτροχα
b) Πετρέλαιο κίνησης για οχήματα και ηλεκτρογεννήτριες
c) Πετρέλαιο θέρμανσης
απαραίτητων για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης
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.
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Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

2.2.3.5.
Φάκελος οικονομικής προσφοράς
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Οικονομική Προσφορά
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Μυτιλήνης
Διακήρυξη 8221/26-09-2014

Είδος
Βενζίνη Αμόλυβδη για οχήματα και δίτροχα

Ποσοστό έκπτωσης

Πετρέλαιο κίνησης για οχήματα και
ηλεκτρογεννήτριες
Πετρέλαιο θέρμανσης

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή μέρος των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων και ανά
κατηγορία.
Διευκρινίζεται ότι:
Ως κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή. Συγκεκριμένα: Το ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) υπολογίζεται στην εκάστοτε
νόμιμα διαμορφούμενη από τον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κάθε φορά φορέα ή από το
παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κάθε φορά
Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνες εν
γένει) στο Νησί της Λέσβου, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης λιανικής τιμής κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.
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Στην τιμή που θα προκύψει μετά την προσφερθείσα έκπτωση, περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (μεταφορικά κλπ), εκτός από το Φ.Π.Α., για την παράδοση των
καυσίμων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη.
Συγκεκριμένα:
Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του Φ.Π.Α.



Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής ή δεν συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη (Π.Δ. 118/2007 αρθρ. 16).
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Π.Δ. 118/2007.
2.2.4.

Διοικητικές προσφυγές

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως
και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής
προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που
αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο υποψηφίων, προς
τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.
Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Μυτιλήνης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, ως
εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ανάρτηση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που
διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον
όργανο, ήτοι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε υποψηφίου 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.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση
μετά από γνωμοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
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γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο υποψήφιος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή
παραλείψεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την Επιτροπή
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, εκδίδει την σχετική απόφασή του, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα
τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης
και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά
του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από
την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν
γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της
Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του
σώματός της σε αυτούς, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με φροντίδα τους.
5. Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων
18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αποφασίζον όργανο, ήτοι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης
αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον
κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).
2.2.5.


Διενέργεια Διαγωνισμού και Αξιολόγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 22 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11η πρωινή, στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
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Μυτιλήνης (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, ισόγειο), παρουσία των υποψηφίων
ή των νομίμων εκπροσώπων τους (εφόσον αυτοί το επιθυμούν).
Προσφορές που υποβάλλονται στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Μυτιλήνης μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης αλλά παραδίδονται στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Μυτιλήνης για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
a. Αποσφραγίζεται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών καθώς και οι φάκελοι της τεχνικής
προσφοράς μονογράφονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά ανά φύλλο. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται.
b. Στη συνέχεια η επιτροπή προχωράει στην αποσφράγιση των φακέλων της Οικονομικής
Προσφοράς, τις οποίες μονογράφει κατά φύλλο και ανακοινώνει τις οικονομικές προσφορές
των διαγωνιζομένων.
Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών μπορούν,
εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων, που συμμετείχαν στον
διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.

2.2.6.

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, ήτοι ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
1. Κατακύρωση της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το σύνολο του
προϋπολογισμού ή για μέρος αυτού.
2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων.
3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
4. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχείων I και
ΙΙ των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.
5. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
I.
Όταν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δε χρειάζεται πλέον το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού
είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να γίνει.
II.
Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
6. Ειδικά στην περίπτωση εκείνη που θα υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία
μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων
διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται
και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.
7. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο
διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

2.2.7.

Ανακοίνωση – κατακύρωση ανάθεσης
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1. Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
I. Τα προς προμήθεια είδη, ήτοι: (πετρέλαιο κίνησης: οχημάτων - πλοιαρίων, βενζίνες εν γένει,
πετρέλαιο θέρμανσης).
II. Την ποσότητα
III. Την τιμή, ήτοι: ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
IV. Το κτήριο στο οποίο θα παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη.
V. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το
σχέδιο σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
VI. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο υποψήφιος, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια των υγρών καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη
της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5. Εάν ο υποψήφιος, στον οποίο θα γίνει η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007.
2.2.8.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Ανεξαρτήτως νομικής μορφής της επιχείρησης, που συμμετέχει στο διαγωνισμό, αυτή οφείλει να
προσκομίσει
i.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει εκτός των
προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρ. 25 του Π.Δ. 118/2007 να περιλαμβάνει:
a. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά
b. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να υπερβαίνει κατά δύο (2) μήνες το συμβατικό χρόνο παράδοσης των
καυσίμων στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
2.2.9. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
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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 Μυτιλήνης, Τμήμα οικονομικών υποθέσεων, πριν από τη λήξη της, για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο.

2.2.10.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
2.2.10.1. Χρόνος και τρόπος παράδοσης και παραλαβής των καυσίμων
1. Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνονται από τους προμηθευτές καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου και σε ποσότητες ανάλογες με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
2. Οι παραδόσεις των καυσίμων θέρμανσης θα γίνονται εντός τριών (3) ημερών από σχετική
ειδοποίηση προς τον προμηθευτή και όσο αφορά καύσιμα κίνησης εντός μίας (1) ημέρας
από σχετική ειδοποίηση προς τον προμηθευτή.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με υγρά καύσιμα την Πανεπιστημιακή Μονάδα
Μυτιλήνης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007.
5. Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνονται από τον προμηθευτή καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου και σε ποσότητες ανάλογες με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
6. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις αποθήκες των κτιρίων της
Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, ενώ η παραλαβή τους θα γίνεται από την ορισμένη
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αρμόδια για την παραλαβή επιτροπή, η οποία συντάσσει
πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 26, 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007
και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί παραλαβής και ελέγχου πετρελαιοειδών.
7. Η παράδοση πετρελαίου κίνησης (ηλεκτρογεννήτριες) θα γίνεται στις αποθήκες των κτιρίων
της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2/10.2. της παρούσας διακήρυξης, ενώ για την παραλαβή τους θα ισχύουν όσα
και στην παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης ορίζονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο.
8. Η παράδοση πετρελαίου κίνησης και βενζίνης για οχήματα και δίτροχα θα γίνεται στο
κατάστημα του προμηθευτή για κάθε αυτοκίνητο ή δίτροχο με ειδική εντολή (διατακτική),
που θα δίδεται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Μυτιλήνης, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα και το είδος του καυσίμου που θα
παραδώσει ο προμηθευτής επί του συγκεκριμένου αυτοκινήτου ή διτρόχου. Ο προμηθευτής
θα παραλαμβάνει την εντολή και αφού παραδώσει το αναφερόμενο σε αυτήν επακριβώς
καύσιμο θα εκδίδει ανάλογο Δελτίο Αποστολής, επί του οποίου θα αναγράφεται ολογράφως
και αριθμητικώς η ποσότητα και το είδος καυσίμου που παραδόθηκε, καθώς και η τιμή
πώλησης του καυσίμου την ώρα της παράδοσης.
9. Η παρακολούθηση της παράδοσης των υγρών καυσίμων του προμηθευτή και η πιστοποίηση
της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης (Επιτροπές Παραλαβής των Υπηρεσιών).
10. Το παραπάνω όργανο θα προτείνει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, η οποία θα
εισηγείται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την επιβολή κυρώσεων στον
προμηθευτή, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην
σύμβαση.
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2.2.10.2. Χώρος παράδοσης καυσίμων ανά κτίριο, είδος και χωρητικότητα
δεξαμενής
1. Χωρητικότητα δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης
ΚΤΙΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ)

1

Μπίνειο

2.000

2

Πρώην «ΑΤΕ»

4.800

3

Κομνηνάκειο

2.000

4

Κτίριο «Ουζουνέλλη»

1.400

5

Βιβλιοθήκη

2.000

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
1

κτίριο Ξενία

12.473

2

« Διοίκησης

6.750

3

« Γεωγραφίας

6.750

4

« Θάλασσας

6.750

5

« Λέσχης

6.750

ΣΥΝΟΛΟ

68.573

2. Χωρητικότητα δεξαμενών πετρελαίου κίνησης
1
2
3
4
5
6

2.2.11.

Ξενία Α΄
Ξενία Β΄
Διοίκηση
Βιβλιοθήκη
Κομνηνάκειο
Μπίνειο

500
500
1.000
1.000
1.000
1.000

ΣΥΝΟΛΟ

5.000

Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής. Η
εξόφληση θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα εντός
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τριών (3) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία υπό την
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο
δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
-

Τιμολόγιο Πώλησης θεωρημένο από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

-

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των καυσίμων.

-

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι:
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%,
- Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,
- ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 1%, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
2898/94.
-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 και παρακρατείται κατά την πρώτη
πληρωμή (σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611Α του Τακτικού Προϋπολογισμού, τρέχοντος και του επόμενου
οικονομικού έτους, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2.2.12.

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

1. Ο μειοδότης υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια των υγρών καυσίμων
κίνησης και θέρμανσης της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης δεν προσήλθε μέσα στην
προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο μειοδότης υποψήφιος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε τα καύσιμα μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007.
3. Ο μειοδότης υποψήφιος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
a. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα καύσιμα δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή
αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
b. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον μειοδότη υποψήφιο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα από γνωμοδότηση της
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Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
a. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
b. Προμήθεια των καυσίμων σε βάρος του εκπτώτου μειοδότη υποψηφίου είτε από τους
υπόλοιπους υποψηφίους, που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για
διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη
ζημία του Δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του
εκπτώτου μειοδότη υποψηφίου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση
που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο,
κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
c. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του μειοδότη υποψηφίου από το σύνολο των
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο
αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού
Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που διενεργεί το διαγωνισμό.
5. Σε περίπτωση που η προμήθεια καυσίμων σε βάρος εκπτώτου μειοδότη υποψηφίου γίνεται με
τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη
η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία συμψηφίζεται
με το προς καταλογισμό ποσό.
2.2.13.

Υπογραφή Σύμβασης

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
του προμηθευτή η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της
σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον
διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.
Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη
διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της
προσφοράς του αναδόχου.
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
3. Η σύμβαση θα έχει ισχύ για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής, θα καλύπτει δε την
προμήθεια υγρών καυσίμων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, ανάλογα με τις ανάγκες της.
4. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για δύο μήνες ακόμα με εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Μυτιλήνης και Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο,
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μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση
της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον.
6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
a. Παραδόθηκαν όλες οι ποσότητες των καυσίμων.
b. Έγινε η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους
παραλαβής.
c. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
d. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
2.2.14.

Υποχρεώσεις προμηθευτή

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Μυτιλήνης, οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την
εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των
καυσίμων, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
2.2.15.

Δίκαιο - Δοσιδικία

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.
2.2.16.

Ανωτέρα βία

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.
Ο Πρύτανης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………
Κατάστημα…………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX)………………..
Ημερομηνία έκδοσης………..…..
ΕΥΡΩ…………………….
Προς : Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Ταχ. Διευθ.: Λόφος Πανεπιστημιου,
Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη
ΤΚ. 81100
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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 ……………………………ΔΥΟ ………………………. Δ/νση ……………………………. για τη συμμετοχή του/της
στο διενεργούμενο διαγωνισμό της …………………… της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με σκοπό την προμήθεια υγρών καυσίμων σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθ.
πρωτ. …../..-..-2014 Διακήρυξη.
 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 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.
 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 μέχρι την ………………………………………………
 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.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………
Κατάστημα…………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX)………………..
Ημερομηνία έκδοσης………..…..
ΕΥΡΩ…………………….
Προς : Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Ταχ. Διευθ.: Λόφος Πανεπιστημιου,
Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη
ΤΚ. 81100
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 Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με σκοπό την «προμήθεια υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης».
 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.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
ΣΥΜΒΑΣΗ
Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Μυτιλήνης
Στην Μυτιλήνη, σήμερα την …………………………2014, 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, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Ιωάννη Κάλλα
και
αφετέρου
ο/η
.……………………………………………που
εδρεύει
στη
…………………οδός
…………………………………, Τ.Κ. ………………, τηλ. …………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….., Δ.Ο.Υ.
…………………………..…. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. …………………….. (ονοματεπώνυμο
εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο), με Α.Φ.Μ. ……………….., Δ.Ο.Υ. …………………………..….
αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το από 22/07/2014, υπ’ αριθ. 114923/Δ12 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το
οποίο προεγκρίνεται η δαπάνη ύψους εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (68.000,00€) για το οικονομικό έτος
2015.
2. Την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αρ 17/15.09.2014, θέμα «Προκήρυξη
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το έτος 2015», με κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), της μέσης τιμής λιανικής πώλησης
ανά είδος καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνες) όπως αυτή διαμορφώνεται
και πιστοποιείται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία φορέα, συνολικού ποσού εξήντα
οκτώ χιλιάδων ευρώ (68.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., τα οποία θα
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1611Α
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών».
3. Τα από …………………… 2014 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
4. Την απόφαση …………………………., θέμα…………… του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με
την οποία ο διαγωνισμός με αριθ. πρωτοκόλλου ……/…._...._2014, ο οποίος διεξήχθη την …………………
2014, ημέρα ……….. και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης (Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο), για την προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης κατακυρώθηκε
στον/στην ………………………………………………………… που εδρεύει στην ………………………………………, Τ.Κ.
………………, τηλ. …………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….., Δ.Ο.Υ. …………………………..…. και
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εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. …………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εφόσον πρόκειται
για νομικό πρόσωπο), με Α.Φ.Μ. ……………….., Δ.Ο.Υ. …………………………..….
Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται
στην παρούσα «Πανεπιστήμιο Αιγαίου», αναθέτει στον/ην………………………………………………………, που στο
εξής θα καλείται «προμηθευτής» την προμήθεια των υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες
της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με τους πιο κάτω όρους :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις
ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, ως εξής:
 Βενζίνη Αμόλυβδη για οχήματα και δίτροχα προϋπολογισμού: δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
 Πετρέλαιο κίνησης για οχήματα το σκάφος Αμφιτρίτη και ηλεκτρογεννήτριες προϋπολογισμού: τριών
χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ποσότητες προϋπολογισμού: εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ
(63.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
Η συνολική δαπάνη, η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 1611Α και αφορά στο έτος 2014 ανέρχεται στο ποσό των
εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (68.000€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
Το ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) υπολογίζεται στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη και
πιστοποιούμενη από τον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κάθε φορά φορέα ή από το
παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μέση Λιανική
Τιμή πώλησης του είδους καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνες εν γένει) στο Νομό
Λέσβου, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης
αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.
Διευκρινίζεται ότι:
Α) Η μέση λιανική τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια
από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό
θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Β) Στην μέση λιανική τιμή θα υπολογίζεται το δοθέν ποσοστό έκπτωσης.
Γ) Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του Φ.Π.Α.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τα υπό προμήθεια είδη για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης είναι τα
παρακάτω:
1. Βενζίνη Αμόλυβδη για οχήματα και δίτροχα
2. Πετρέλαιο κίνησης για οχήματα και ηλεκτρογεννήτριες
3. Πετρέλαιο θέρμανσης
Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνονται από τον προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε
ποσότητες ανάλογες με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
Οι παραδόσεις των καυσίμων θέρμανσης θα γίνονται εντός τριών (3) ημερών από σχετική ειδοποίηση προς
τον προμηθευτή και όσο αφορά καύσιμα κίνησης εντός μίας (1) ημέρας από σχετική ειδοποίηση προς τον
προμηθευτή.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με υγρά καύσιμα την Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνονται από τον προμηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε
ποσότητες ανάλογες με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις αποθήκες των κτιρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας
Μυτιλήνης.
Η παράδοση πετρελαίου κίνησης (ηλεκτρογεννήτριες) θα γίνεται στις αποθήκες των κτιρίων της
Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
Η παράδοση πετρελαίου κίνησης για οχήματα και βενζίνης για οχήματα και δίτροχα θα γίνεται στο κατάστημα
του προμηθευτή για κάθε αυτοκίνητο ή δίτροχο με ειδική εντολή (διατακτική), που θα δίδεται από το Τμήμα
Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα
και το είδος του καυσίμου που θα παραδώσει ο προμηθευτής επί του συγκεκριμένου αυτοκινήτου ή διτρόχου.
Ο προμηθευτής θα παραλαμβάνει την εντολή και αφού παραδώσει το αναφερόμενο σε αυτήν επακριβώς
καύσιμο θα εκδίδει ανάλογο Δελτίο Αποστολής, επί του οποίου θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς
η ποσότητα και το είδος καυσίμου που παραδόθηκε, καθώς και τιμή πώλησης του καυσίμου την ώρα της
παράδοσης.
Η παρακολούθηση της παράδοσης των υγρών καυσίμων του προμηθευτή και η πιστοποίηση της εκτέλεσης
των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Μυτιλήνης (Επιτροπές Παραλαβής των Υπηρεσιών).
Το παραπάνω όργανο θα προτείνει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, η οποία θα εισηγείται στον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την επιβολή κυρώσεων στον προμηθευτή, σε περίπτωση
συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής. Η εξόφληση θα
γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα εντός τριών (3) ημερών
από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
Νομού Λέσβου υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
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Τιμολόγιο Πώλησης θεωρημένο από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των καυσίμων.
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι:
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%,
- Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,
- ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
- Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 1%, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
2898/94.
-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 και παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωμή
(σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τρέχοντος και
του επόμενου οικονομικού έτους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Μυτιλήνης, οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την
εκτέλεση της σύμβασης.
6. Ο προμηθευτής ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων ή προστιθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα
χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις
τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
με τον τρόπο που θα του υποδείξει Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Μυτιλήνης.
8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των
καυσίμων, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
9. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζημιών που τυχόν προκύψουν, ο προμηθευτής ορίζει ως
εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με το
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την 31/10/2014, καλύπτει δε την
προμήθεια υγρών καυσίμων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, ανάλογα με τις ανάγκες της.
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Επιπλέον η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης μπορεί με εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Μυτιλήνης και Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να παραταθεί για δύο επιπλέον μήνες.
Τέλος το κείμενο της παρούσας σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός από κατάδηλα σφάλματα ή παραδρομές.

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον προμηθευτή η με αριθμό ………………………
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, της ……………….. Τράπεζας.
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση της προμήθειας.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προμηθευτή, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις
προβλεπόμενες από την εθνική νομοθεσία κυρώσεις.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Π.Δ.118/2007, τους όρους της με αριθμ.
Πρωτ. 8221/26-09-2014 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς (τεχνική και οικονομική) του
προμηθευτή.
Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά της Μυτιλήνης.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και
υπογράφτηκε και από τους δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Για τον προμηθευτή
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