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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
Αρ. Πρωτ. 3289a
Μυτιλήνη, 18/05/2015

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5/2015
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την αριθ. 480/06-05-2015 απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος με
ΑΔΑ: 77Ι469Β7Λ-ΛΒΗ και ΑΔΑΜ: 15REQ002762907, προκηρύσσει τη διεξαγωγή Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις
ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως
31/12/2018, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης που θα υπολογίζεται
στην εκάστοτε διαμορφωμένη μέση λιανική τιμή πώλησης για το Νομό Δωδεκανήσου. Ο προαναφερόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Διεύθυνσης Ρόδου, ισόγειο, κτίριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1 στη Ρόδο στις 10/06/2015.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρους:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΔΟΣ
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το χρονικό διάστημα από
01/01/2016 έως 31/12/2018, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης που θα
υπολογίζεται στην εκάστοτε διαμορφωμένη μέση λιανική τιμή πώλησης για το Νομό Δωδεκανήσου.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ(60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου Φ.Π.Α., (καθαρή αξία προ ΦΠΑ 51.724,14 € πλέον του 16%
Φ.Π.Α. 8.275,86 €).
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του τακτικού προϋπολογισμού ως ακολούθως:




Για το οικονομικό έτος 2016 έως του ποσού 20.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Για το οικονομικό έτος 2017 έως του ποσού 20.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Για το οικονομικό έτος 2018 έως του ποσού 20.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αφορά την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ανά έτος:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ
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ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
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Πετρέλαιο Θέρμανσης
19000
Πετρέλαιο Κίνησης
Αμόλυβδη βενζίνη

1000
250

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.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η περίληψη της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(www.aegean.gr)
και
στην
ιστοσελίδα
της
Σχολής
Ανθρωπιστικών
Επιστημών
(www.rhodes.aegean.gr ), στις 18/05/2015.
Η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε
εταιρείες με σχετικό αντικείμενο, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος καθώς και στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, στις 18/05/2015.
Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΔΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΞ2Ψ469Β7Λ-ΘΝ8
Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων (ΠΤΟΥ) της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 01/01/2016 έως 31/12/2018 ή μέχρι κάλυψης του ποσού που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη ανά έτος.
Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θα είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης μέσω e-mail ή FAX της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής δίνονται από το γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, κτίριο «7ης Μαρτίου» Δημοκρατίας 1.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.aegean.gr 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).
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται, μέσω e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr.
ΑΡΘΡΟ 7: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του
Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, κτίριο
«7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα συσταθεί ειδικά για τον
σκοπό αυτό με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΑΡΘΡΟ 8: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν
γνώση των υπολοίπων υποψηφίων και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Η πρόσβαση των υποψηφίων στις προσφορές, που υποβλήθηκαν θα είναι επιτρεπτή στις
10/06/2015 ημέρα Τετάρτη και στην διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού, στο γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, κτίριο «7ης
Μαρτίου», Δημοκρατίας 1.
ΑΡΘΡΟ 9: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ
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Κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 7 της παρούσας) και αμέσως μετά το στάδιο
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ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών, θα προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 10: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η πρόσβαση των υποψηφίων στα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, θα είναι επιτρεπτή στους
χρόνους που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 11: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Έχοντας υπόψη :
1. Την υπ' αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα
"Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου" (ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ)
2. Την υπ' αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011"
3. Την υπ' αριθμό 11/10-9-2014 Απόφαση Πρύτανη "Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου" (ΦΕΚ Β' 2458/16-9-2014),
4. Το Π.Δ. 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα
5. Το Π.Δ. 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
6. 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 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
7. Το Ν. 2286/1995,«Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
8. 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»
9. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου», όπως ισχύει σήμερα
10. Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
11. To N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”» (ΦΕΚ 112/Α/2010).
12. Το Ν. 4320/2015, άρθρο 37
13. Το Ν. 4281/2014, όπως μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξής του, σύμφωνα με τον Ν.
4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄/19-03-2015), άρθρο 37
14. Το Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου…», όπως ισχύει σήμερα
15. Την με αρ. 350/18-02-2015 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το χρονικό διάστημα από
01/01/2016 έως 31/12/2018,
16. Το έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ. πρωτ.
68226/Β2/30-04-2015 και θέμα «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για επόμενα οικονομικά έτη
(διάφοροι ΚΑΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
17. Την με αρ. 480/06-05-2015 απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος με ΑΔΑ: 77ΦΙ469Β7Λ-ΛΒΗ
και ΑΔΑΜ: 15REQ002762907, με θέμα : Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
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κής Μονάδας Ρόδου.
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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).
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο.
2. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού)
Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός του υποφακέλου Οικονομικής προσφοράς
θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:
1.
2.

3.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 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).
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται:
 τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν,
 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη,
την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
 μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς)
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σμού,



4.

5.

ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, ΟΑΕΕ κ.λ.π.) από
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Επιπλέον τα νομικά πρόσωπα:

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.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού)
Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος καλύπτει τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει το Γενικό Χημείο του Κράτους για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Ευκρινές αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που εκδίδεται από
τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Οι μεταπωλητές υγρών καυσίμων, χρειάζεται να προσκομίσουν ευκρινές αντίγραφο της
άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Τομέα Βιομηχανίας.
Ευκρινές αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ασφάλειας του.
Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του βυτιοφόρου, από Δημόσιο ή
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ και Υπ. Δήλωση ότι αυτό θα ενημερωθεί πριν από τη λήξη του.
Ευκρινές αντίγραφο της άδειας οδήγησης.
Ευκρινές αντίγραφο της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων του οχήματος.
Εφόσον το βυτιοφόρο φέρει δεξαμενή χωρητικότητας μεγαλύτερη των 1000λίτρων, πρέπει
να προσκομίζεται ευκρινές αντίγραφο του απαραίτητου πιστοποιητικού 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.
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
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ισχύουσες διατάξεις, που η Ελληνική Νοµοθεσία ορίζει, για την ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων πετρελαιοειδών.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 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).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της
παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένο ευκρινώς.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή μέρος των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων, ανά
είδος (κατηγορία καυσίμου).
Διευκρινίζεται ότι:
Ως κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή/ες ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά
κατηγορία καυσίμου, που θα υπολογίζεται στην εκάστοτε διαμορφωμένη μέση λιανική τιμή πώλησης για το Νομό Δωδεκανήσου (κατά την ημέρα παράδοσης), από τον αρμόδιο σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία φορέα ή από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης (http://www.fuelprices.gr).
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.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15.1. Τρόπος και γλώσσα σύνταξης
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:
1. Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνημμένα
στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην αγγλική
γλώσσα.
2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά
που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν τη σφραγίδα και την υπογραφή
του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της προσφοράς τους.
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15.2. Τρόπος υποβολής – Καταληκτική2015-05-18
ημερομηνία υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά.
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι τις 09/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και θα έχουν την κάτωθι μορφή:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5/2015
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 – ΤΚ 85100 – ΡΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «10/06/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ»
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα.
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που διενεργεί το διαγωνισμό.
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης.
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο και η αποδοχή της τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού, υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή. Όλες οι διορθώσεις θα
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε
λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 16: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατό είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πριν την λήξη της, κατ΄
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά
τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’150).
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 17: ΤΙΜΕΣ
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τοις εκατό (%)μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., ανά κατηγορία καυσίμου, που θα υπολογίζεται στην εκάστοτε διαμορφωμένη μέση λιανική τιμή πώλησης για το Νομό Δωδεκανήσου (κατά την
ημέρα παράδοσης), από τον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία φορέα ή από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης (http://www.fuelprices.gr).
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.
ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού, την Τετάρτη 10/06/2015 και ώρα 11:00 π.μ., παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν.
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.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Ρόδου με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
 Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει και τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς.
 Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι.
 Αποσφραγίζονται και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται.
 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.
 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, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων, που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Η ενημέρωση όσων δεν παραβρίσκονται γίνεται με δική τους μέριμνα.
ΑΡΘΡΟ 19: ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά
επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται κατ΄ εξαίρεση να μην αποκλείσει προσφορά ή
υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόμιμες κυρώσεις. Επίσης
στην δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο, εάν κρίνει
ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο.
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ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

8

2. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του
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διαγωνισμού, παρουσιάζουν, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών προσφορών ανά είδος (κατηγορία καυσίμου), κατά
φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί η προσφορά που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης τοις εκατό (%) ανά είδος (κατηγορία καυσίμου).
Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, γενικούς
και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία που αφορά σε κάθε στάδιο ανοίγματος των φακέλων προσφοράς αλλά
και των υποφακέλων:
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε ιδιαίτερο πίνακα του
σχετικού πρακτικού τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για
κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
β. Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές
σε Πίνακα ξεκινώντας με τη χαμηλότερη τιμή και καταλήγοντας στην υψηλότερη ανά είδος (κατηγορία καυσίμου). Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών
Υποθέσεων το πρακτικό της, προκειμένου αυτή να μεριμνήσει για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της τελικής αξιολόγησης και ανάδειξης του/ων ανάδοχου/ων ο/οι οποίος/οι προσέφερε/αν το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά είδος (κατηγορία καυσίμου).
Αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης ενημερώνεται ο ανάδοχος για να
προσέλθει σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του, μέσω e-mail ή
ΦΑΧ, για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 20 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
20.1. Κατακύρωση
Κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης τοις εκατό (%) ανά είδος (κατηγορία
καυσίμου).
Σε περίπτωση αξιολόγησης προσφορών ως ισότιμων ή ισοδύναμων, σύμφωνα με την παρ. β του
άρθρου 21 του ΠΔ 118/2007 θα γίνει ισοκατανομή των ειδών μεταξύ των προμηθευτών με ισότιμες
ή ισοδύναμες προσφορές.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Πρύτανη ή άλλου συλλογικού οργάνου
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και μπορεί να ανακοινώνεται ή με έγγραφη ειδοποίηση
στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή ή με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και τηλεφωνικώς.
Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός του, κατά την ελεύθερη
κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.
Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος,
να υπαναχωρεί απ’ αυτόν.
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή,
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07.
20.2. Υπογραφή Σύμβασης
 Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.
 Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της ισχύος της μετά από έγγραφη προειδοποίηση του αναδόχου χωρίς καμία αξίωση
του αναδόχου κατά του Πανεπιστημίου.
 Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής
και Αναδόχου.


Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, μέσω e-mail ή
ΦΑΧ, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία
που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος,
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά
σειρά διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και μπορούν να αφορούν σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού.
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 38, του
ΠΔ 118/2007.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομίζεται παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150).
ΑΡΘΡΟ 22: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
22.1. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου Φ.Π.Α., (καθαρή αξία προ ΦΠΑ 51.724,14 € πλέον του 16%
Φ.Π.Α. 8.275,86 €).
Η δαπάνη για την ως άνω προμήθεια, θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του τακτικού προϋπολογισμού ως ακολούθως:




Για το οικονομικό έτος 2016 έως του ποσού 20.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Για το οικονομικό έτος 2017 έως του ποσού 20.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Για το οικονομικό έτος 2018 έως του ποσού 20.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

22.2. Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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Η πληρωμή του προμηθευτή, μετά από κάθε τμηματική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το
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Πανεπιστήμιο, θα καταβάλλεται αφού 2015-05-18
προσκομιστούν στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Ρόδου, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150):
I.
Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής του ανάδοχου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.
II.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των καυσίμων
Τον ανάδοχο βαρύνει:
Α. Παρακράτηση φόρου 1%, επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με το
Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Β. Κράτηση 0,10 % και χαρτόσημο 3% επί του 0,10% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου
3%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν.
4013/15-9-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο
το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ),
Γ. Τυχόν Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις,
Δ. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή,
Ε. Κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ημερομηνία της πληρωμής.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο
35 του ΠΔ 118/2007 και την υπ. Αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 23: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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 μέσω e-mail ή φαξ. Στην εν λόγω παραγγελία θα καθορίζεται η ποσότητα και η χρήση για την
οποία αυτή προορίζεται.
23.1 Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβής των καυσίμων
1. Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνεται από τον προμηθευτή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
και σε ποσότητες ανάλογες με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
2. Οι παραδόσεις των καυσίμων, θα γίνονται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από σχετική ειδοποίηση προς τον προμηθευτή.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με υγρά καύσιμα την Πανεπιστημιακή Μονάδα
Ρόδου από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της ή μέχρι κάλυψης του
ποσού που ορίζει η διακήρυξη ανά έτος.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.
5. Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνονται από τον προμηθευτή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε ποσότητες ανάλογες με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
6. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις αποθήκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, 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 ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
περί παραλαβής και ελέγχου πετρελαιοειδών.
7. Η παράδοση πετρελαίου κίνησης για τις ηλεκτρογεννήτριες αλλά και για το διάστημα που δεν
διατίθεται πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνεται στις αποθήκες της Πανεπιστημιακής Μονάδες Ρόδου, ενώ για την παραλαβή ισχύουν όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
8. Η παράδοση αμόλυβδης βενζίνης για το δίτροχο θα γίνεται σε ειδικά δοχεία με μέριμνα του
προμηθευτή και θα φυλάσσεται στις αποθήκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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9. Η παρακολούθηση της παράδοσης των υγρών καυσίμων του προμηθευτή και η πιστοποίηση
15PROC002781385
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της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του,
θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου (Επιτροπές Παραλαβής των Υπηρεσιών).
10. Το παραπάνω όργανο θα προτείνει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, η οποία θα εισηγείται
στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την επιβολή κυρώσεων στον προμηθευτή, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 24: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της),
τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί
μετά την κατακύρωση της προμήθειας. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως
αναφέρεται σχετικά παρακάτω:
24.1. Έκπτωση αναδόχου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, χωρίς να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του/τους υποχρεώσεις ή παραβιάζει/ουν ουσιώδη
όρο της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση του, να
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των υλικών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
ΑΡΘΡΟ 26: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. 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
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των καυσίμων, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
5. 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 Ρόδου.
ΑΡΘΡΟ 27: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε
το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια
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κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 28: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
28.1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού/αυτών
και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
28.2. Προσωπικό
Ο κάθε ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
28.3. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κάθε προμηθευτή, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Επισυνάπτονται :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης.

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης,
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

Αμαλία Πολυδωροπούλου
Καθηγήτρια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
......................................................................
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5/2015
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 – ΤΚ 85100 – ΡΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/06/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Α/Α
1
2
3

ΕΙΔΟΣ
(κατηγορία καυσίμου)
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Πετρέλαιο Κίνησης
Αμόλυβδη βενζίνη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

(Τόπος /ημερομηνία)…………………………
Ο προσφέρων

Υπογραφή
(σφραγίδα)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης
για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
Στην Μυτιλήνη, σήμερα την …………………………2015, 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 την Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού
Προγραμματισμού και Υποδομών , Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου 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.Δ.Τ. …………………………..….
αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την με αρ. 350/18-02-2015 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: Έγκριση
σκοπιμότητας της δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για
τις ανάγκες τγς Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016
έως 31/12/2018,
2. Το έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ. Πρωτ.
68226/Β2/30-04-2015 με θέμα «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για επόμενα οικονομικά έτη
(διάφοροι ΚΑΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
3. Την με αρ. 480/06-05-2015 απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος με ΑΔΑ: 77ΦΙ469Β7Λ-ΛΒΗ και
ΑΔΑΜ: 15REQ002762907, με θέμα : Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
4. Τα από …………………… 2015 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
5. Την απόφαση …………………………. του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με την
οποία ο διαγωνισμός με αριθ. πρωτοκόλλου ……/…._...._2015, ο οποίος διεξήχθη την
………………… 2015, ημέρα ……….. και ώρα ……. στο γραφείο του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου (Κτίριο 7ης Μαρτίου), κατακυρώθηκε
στον/στην
…………………………………………………………
που
εδρεύει
στην
………………………………………, 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.Δ.Τ. ……………….., 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 τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με τους πιο κάτω όρους :
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης
και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, ως εξής:
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Α/Α
1
2
3

ΕΙΔΟΣ
(κατηγορία καυσίμου)
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Πετρέλαιο Κίνησης
Αμόλυβδη βενζίνη

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
19000
1000
250

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., επί την εκάστοτε διαμορφωμένη μέση λιανική τιμή πώλησης για το Νομό Δωδεκανήσου (κατά την ημέρα παράδοσης),
από τον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία φορέα ή από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης (http://www.fuelprices.gr).

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/01/2016 έως και 31/12/2018 και έως εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού ανά έτος, ως ακολούθως:


Για το οικονομικό έτος 2016 έως του ποσού 20000€ συμπ. Του ΦΠΑ



Για το οικονομικό έτος 2017 έως του ποσού 20000€ συμπ. Του ΦΠΑ



Για το οικονομικό έτος 2018 έως του ποσού 20000€ συμπ. Του ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 2
εργάσιμων ημερών.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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 μέσω e-mail ή φαξ. Στην εν λόγω παραγγελία θα καθορίζεται η ποσότητα και η χρήση για την
οποία αυτή προορίζεται.
5.1 Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβής των καυσίμων
1. Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνεται από τον προμηθευτή καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου και σε ποσότητες ανάλογες με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
2. Οι παραδόσεις των καυσίμων, θα γίνονται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από σχετική
ειδοποίηση προς τον προμηθευτή.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με υγρά καύσιμα την Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της ή μέχρι κάλυψης του ποσού που ορίζει η διακήρυξη ανά έτος.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

16

5. Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνονται από τον προμηθευτή καθ’ όλη τη διάρκεια της
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σύμβασης και σε ποσότητες ανάλογες
με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
6. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις αποθήκες της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Ρόδου, 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 ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις περί παραλαβής και ελέγχου πετρελαιοειδών.
7. Η παράδοση πετρελαίου κίνησης για τις ηλεκτρογεννήτριες αλλά και για το διάστημα που
δεν διατίθεται πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνεται στις αποθήκες της Πανεπιστημιακής Μονάδες Ρόδου, ενώ για την παραλαβή ισχύουν όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
8. Η παράδοση αμόλυβδης βενζίνης για το δίτροχο θα γίνεται σε ειδικά δοχεία με μέριμνα του
προμηθευτή και θα φυλάσσεται στις αποθήκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
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 Ρόδου (Επιτροπές Παραλαβής των Υπηρεσιών).
10. Το παραπάνω όργανο θα προτείνει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, η οποία θα εισηγείται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την επιβολή κυρώσεων στον προμηθευτή,
σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του προμηθευτή, μετά από κάθε τμηματική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το
Πανεπιστήμιο, θα καταβάλλεται αφού προσκομιστούν στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Ρόδου, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150):
 Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής του ανάδοχου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.
 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των καυσίμων
Τον ανάδοχο βαρύνει:
Α. Παρακράτηση φόρου 1%, επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με το
Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Β. Κράτηση 0,10 % και χαρτόσημο 3% επί του 0,10% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου
3%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν.
4013/15-9-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο
το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ),
Γ. Τυχόν Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις,
Δ. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή,
Ε. Κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ημερομηνία της πληρωμής.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο
35 του ΠΔ 118/2007 και την υπ. Αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών όπως ισχύει.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τα
Οικονομικά έτη 2016, 2017 & 2018.
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες
και τις υποδείξεις του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με
την εκτέλεση της σύμβασης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

17
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προσώπων 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
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια
των καυσίμων, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
5. 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 Ρόδου.
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 01/01/2016 έως 31/12/2018, καλύπτει δε την προμήθεια υγρών
καυσίμων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, ανάλογα με τις ανάγκες της.
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.
ΑΡΘΡΟ 9. 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. 3289α/18-05-2015 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς (συμμετοχής 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 Ανάδοχο
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