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Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2018
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Προμήθεια «Υγρών καυσίμων θέρμανσης
για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη,
για το έτος 2018 (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018)»
CPV 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης)

Αναθέτουσα Αρχή

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός

10.467,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
(8.441,13€ + 2.025,87€ ΦΠΑ = 10.467,00€)

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ανά
πόλη) μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα με το μεγαλύτερο
ποσοστό
παρεχόμενης
έκπτωσης
(%)
στη
νόμιμα
διαμορφούμενη για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας την ημέρα παράδοσης του
είδους, η οποία προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε
άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του

Ημερομηνία Διενέργειας

20/03/2018

Χρηματοδότηση
Πρωτόκολλο
διαγωνισμού

Τακτικός προϋπολογισμός, Οικονομικού έτους 2018 ΚΑΕ
1611.01 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018.
1438/20-03-2018

Τέρμα Μαγνησίας – Σέρρες, 621 24 Τ: (23210)49109, 49106, 49156 F: (23210) 46556 E:prom@teicm.gr www.teicm.gr
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TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 1438/20-03-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ανά πόλη) μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα με
το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος,
μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας την ημέρα παράδοσης του είδους, η οποία προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και που
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του, με σκοπό την επιλογή
αναδόχου για την Προμήθεια «Υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη, για το έτος 2018 (από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και έως 31.12.2018)», προϋπολογισμού 8.441,13€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 2.025,87€,
ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 10.467,00€.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος
Οικονομικού έτους 2018 ΚΑΕ 1611.01.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24-Σέρρες),
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Κτίριο «Διοίκηση», 1ος Όροφος, τηλ: (23210) 49112,
και ώρες 07:00-15:00.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 9:00 πμ
Ημερομηνία Διενέργειας: Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 10:00 πμ
Τόπος Διενέργειας: Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας, Κτίριο
«Διοίκηση», 1ος Όροφος, Γραφείο 3 – Αίθουσα Δημοπρασιών.
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από τον Αν. Προϊστάμενο του
Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας στο τηλέφωνο (23210)49109
και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας www.teicm.gr
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Χρήστο
Κουλόγιαννη, στο τηλέφωνο (23210)49104 και στο email: techyp@teicm.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.: Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI.: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.: Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης για
τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη για το έτος 2018 (από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.: Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Ο Πρύτανης
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Χασάπης Δημήτριος
Καθηγητής
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή προμηθευτών «Για την προμήθεια υγρών καυσίμων
θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη, για το έτος
2018 (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018)» σύμφωνα με τους όρους
και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ανά πόλη) μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα με
το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος,
μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας την ημέρα παράδοσης του είδους, η οποία προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και που
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το έτος 2018 και συγκεκριμένα από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης και έως 31.12.2018 και για τις δύο (2) πόλεις (Κατερίνη, Κιλκίς).
Η συνολικά εκτιμώμενη αξία είναι δέκα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ (10.467,00€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες ευρώ και
δεκατρία λεπτά (8.441,13) χωρίς Φ.Π.Α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατανομή των υπό προμήθεια Καυσίμων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΑΝΑ ΠΟΛΗ
Α/Α
Περιγραφή
Μ.Μ.
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
είδους
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ME ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
LT
ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2018
ΕΤΟΥΣ 2018
Πετρέλαιο
θέρμανσης
ΤΕΙ ΚΜ.
(CPV09135100-5) Λίτρα (ΚΙΛΚΙΣ)
1.
0,569
11.922,45
6.783,87 €
8.412,00

1.

Πετρέλαιο
θέρμανσης
(CPV09135100-5)

Λίτρα

ΤΕΙ ΚΜ.
(ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

0,556

2.980,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΣΥΝΟΛΟ

8.412,00

1.657,26 €

2.055,00

ΣΥΝΟΛΟ

2055,00
10.467,00

Οι παραπάνω ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές για το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ως προς τη συνολική τους απορρόφηση κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του ΓΧ του Κράτους και
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτών των Διυλιστηρίων.
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Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
CPV: 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται όπως κάτωθι:
ΠΟΛΗ 1 : «ΚΙΛΚΙΣ», εκτιμώμενης αξίας 6.783,87 € χωρίς ΦΠΑ 24%
ΠΟΛΗ 2 : «ΚΑΤΕΡΙΝΗ», εκτιμώμενης αξίας 1.657,26 € χωρίς ΦΠΑ 24%
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρων ποσοτήτων ανά ΠΟΛΗ. Ο μέγιστος αριθμός
ΠΟΛΕΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2).
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τις ΠΟΛΕΙΣ 1,2 σε δύο διαφορετικούς
αναδόχους ή την Ομάδα ΠΟΛΕΩΝ 1-2 σε έναν προσφέροντα χωρίς προϋποθέσεις.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το έτος 2018 και συγκεκριμένα από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018 και για τις δύο (2) πόλεις (Κιλκίς, Κατερίνη).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα με το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας την ημέρα παράδοσης του
είδους, η οποία προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Τμήματος Εμπορίου της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο
χαρακτηριστικό γνώρισμά του.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων
τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και δεκατριών λεπτών (8.441,13€), πλέον ΦΠΑ 24% ύψους δύο
χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών 2.025,87€, ήτοι συνολικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δέκα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ (10.467,00€).
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Α. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010), «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη»
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
της με αριθμ. 57654 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017).
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Β. Τις αποφάσεις
1. την αριθ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου
πετρελαίου θερμάνσεως» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 460/2009/10 (ΦΕΚ67 Β/28-12010) ΚΥΑ και ισχύει.
2. Υπ.Προεδρ.Κυβ/550/1982 (Φ.Ε.Κ. Β΄93/10.02.1982), «Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων
και λιπαντικών των Κρατικών αυτ/των, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τεχνικές προδιαγραφές του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β΄ 872/04.06.2007, ΦΕΚ Β΄
1415/ 26.09.2006), που τροποποιεί την υπ’ αριθ. 626/2001 (ΦΕΚ Β΄1730/2001) «Βενζίνη με
υποκατάσταση μολύβδου-Προδιαγραφές-Μέθοδοι Ελέγχου», ΦΕΚ Β΄/05.09.2003),
Διαδικασίες χρωματισμού & ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης, ΦΕΚ Β΄1531/16.10.2003,
ΦΕΚ Β΄1736/30.08.2007 Εναρμόνιση οδηγίας 1999/32 (ΕΚ- Μείωση της περιεκτικότητας
ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο), ΦΕΚ Β΄67/28.01.2010 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ.
92/09 Προσαρμογή στην
4. Τεχνική πρόοδο ΑΧΣ 154/04 & 513/04 Καύσιμα-Πετρέλαιο, (ΦΕΚ Β΄1730/27.12.2001),
Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου-Προδιαγραφές & Μέθοδοι Ελέγχου, ΦΕΚ
Β΄410/11.04.2001 Τροποποίηση της 985/96 Απόφασης Α.Χ.Σ. «Προδιαγραφές & μέθοδοι
ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 RON» και ΦΕΚ Β΄190/1995 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ.
Προδιαγραφών βενζίνης: Μείωση βενζολίου στις βενζίνες
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5. την αριθ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης
και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα
πρατήρια υγρών καυσίμων απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και
διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθ. πρωτ.
54584/01-04-2016/Β2 (ΑΔΑ: ΩΥΧ94653ΠΣ-ΚΞΨ) σχετικά με την έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης για τα οικ. έτη 2017 & 2018 (ΚΑΕ 1611.01)
7. της με αριθ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων »
8. την με αριθ. Α2-718/28-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014), «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης
και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»
9. την με αριθ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
31ης Μαρτίου (Ε.Ε L 134/30-4-2004) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1336/2013/13-12-2013 της Επιτροπής, με τον οποίο καθορίζονται
τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους που εφαρμόζονται από 01-01-2014 (σχ. το με αριθ.
110/10-01-2014 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ και η με αριθ. Π1/155/20-01-2014 εγκύκλιος του
ΥΠ.ΑΝ).
Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων».
Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
Του Π.Δ. 102/2013 «Μετονομασία του Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση –
Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».
Την µε αριθµ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 642/4-12-2017) Υ.Α. µε την οποία διαπιστώθηκε η
εκλογή του ∆ηµητρίου Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύµατος και των ∆αυΐδ Κωνσταντίνου,
Θεοδωρίδου Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου Χαράλαµπου και Μωϋσιάδη
Αναστάσιου ως Αντιπρυτάνεων του Ιδρύµατος, µε θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2021.
Την αριθμ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ,
Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – αρμοδιοτήτων των
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ”, η οποία δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 4431/τ.Β΄/15.12.2017),
Τη διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017
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Το αριθμ. 4569/11-12-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002393284 2017-12-11) αίτημα για την «Προμήθεια
υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στην Κατερίνη και στο
Κιλκίς
Την απόφαση 63/7/15-02-2018 θέμα 14ο Τροποποίηση της αριθμ. 38/4/2-2-2018 προηγούμενης
απόφασης της Συγκλήτου με θέμα «Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με ηλεκτρονική
διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 03/2017 Διακήρυξης»
Το με αριθμ. πρωτ. 975/01-03-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002736993 2018-03-01) πρωτογενές αίτημα,
συνολικού προϋπολογισμού 10.467,00€ (CPV: 09135100-5)
Την αριθμ. πρωτ. 993/01-03-2018 (α/α 129, ΑΔΑ 7ΑΙ8469143-ΖΛ3, ΑΔΑΜ 18REQ002737669 2018-0301) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικού
έτους 2018, ΚΑΕ 1611.01)
Την απόφαση 86/9/1-3-2018 θέμα 7ο ΕΗΔ, Έγκριση δαπάνης για την Προμήθεια «Υγρών καυσίμων
θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη, για το έτος
2018 (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018)» (ΑΔΑ: ΨΟ00469143Ν05)
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και τον Διαδικτυακό τόπο
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.teicm.gr).
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και μέσω του
Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://www.teicm.gr».
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.
4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από
αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του
αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού.
Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση, να
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση
της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις
δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά μέχρι την Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 09:00πμ. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη
ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να
υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε
σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο,
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ:
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας, Κτίριο «Διοίκηση», 1ος Όροφος,
Γραφείο 3 – Αίθουσα Δημοπρασιών.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Διακήρυξη αρ. πρωτ. 1438/20-03-2018
(Ημερομηνία Διενέργειας 02/04/2018
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 02/04/2018
Προμήθεια «Υγρών καυσίμων θέρμανσης
για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη,
για το έτος 2018 (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Επίσης στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

•
•
•
•
•

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
Ο αριθμός της διακήρυξης.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη
σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς.
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Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο
φάκελο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 10:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα VI-Υπόδειγμα) υπογεγραμμένο
και κατάλληλα συμπληρωμένο από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως τέτοιος νοείται
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Σημειώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του
ανωτέρω ΤΕΥΔ.
Β) Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.
4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου καθώς και τα προαναφερθέντα
πιστοποιητικά για κάθε μέλος της ένωσης.
Γ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να
προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο Α της παρούσας παραγράφου
καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό.
Δ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει δήλωση
με το ως άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση με τη σχετική
δέσμευση του υπεργολάβου για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του
ποσοστού που καταλαμβάνει το προς υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με
τη συνολική αξία αυτής.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία
προσφοράς που θα αποδεικνύουν ότι αυτή καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή (Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς),
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
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Επίσης θα προσκομιστούν
1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’75), του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται:
α)

Ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης προμήθειας, συμφωνεί
με αυτούς και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

β)

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τον
ζητούμενο).

γ)

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα
υποδείξει το ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας (ο οποίος
δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο).

δ)

Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή
δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους
χρόνους που αναλαμβάνει να τα πραγματοποιήσει.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνουν:
α)

ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων καυσίμων είναι σύμφωνες με τις
προδιαγραφές του Παραρτήματος II της παρούσας διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές)
ή και ανώτερες αυτών.

β)

Οι σχετικές εγκρίσεις των προϊόντων τους.

γ)

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης,

δ)

ότι η επιχείρηση έχει ενταχθεί και διαθέτει σύστημα εισροών-εκροών, εγκεκριμένο από
το Υπουργείο Ανάπτυξης.

3. Αναλυτική κατάσταση (ταχυδρομική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο πρατηριούχου, τηλέφωνο) των
πρατηρίων, από τα οποία θα πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των υπηρεσιακών οχημάτων.
4. Αναλυτική κατάσταση (ταχυδρομική διεύθυνση, επωνυμία, τηλέφωνο) των βυτιοφόρων
οχημάτων, από τα οποία θα πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των δεξαμενών των Υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
όπως ορίζεται κατωτέρω σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III, που επισυνάπτεται στην
παρούσα διακήρυξη:
Α. Τιμές
[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ]
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων ειδών, βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών αναφοράς δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό
(%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη, κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους την ημέρα της παράδοσής του, η οποία προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά την ημέρα παράδοσης
αυτού. Για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης.
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Πόλη Κιλκίς (πετρέλαιο θέρμανσης, προϋπολογισμού 8.412,00€, με τον ΦΠΑ)
Πόλη Κατερίνη (πετρέλαιο θέρμανσης, προϋπολογισμού 2.055,00€, με τον ΦΠΑ)
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
ΚΙΛΚΙΣ
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς ΦΠΑ := 0,569
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς ΦΠΑ := 0,556
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του Ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την
επόμενη ημέρα της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που
ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική
διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση των υπό
προμήθεια ειδών, ελεύθερης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα
Διακήρυξη.
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Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 02/04/2018, στο γραφείο αρ.3 – Αίθουσα Δημοπρασιών
του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας, κτίριο «Διοίκηση», 1ος όροφος, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η
οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές
θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την
ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των
προσφορών σε πρακτικό, το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο
ανάδοχο (προσωρινός ανάδοχος). Το πρακτικό διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να
εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και στη συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες
στο διαγωνισμό.
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών, από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74):
1. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο
10 της παρούσας και συγκεκριμένα:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε
περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπό τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός
νομίμων εκπροσώπων η υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών). Η υποχρέωση αποκλεισμού
οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γγ) Στις
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
δ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού
προσώπου:
δ1) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία
Αστυνομικής Ταυτότητας).
δ2) σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα σύστασης/ίδρυσης και εκπροσώπησης,
συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ/επιμελητηρίου από τα οποία να
προκύπτει η υφιστάμενη κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη εκπροσώπησή του.
Σε περίπτωση που τα έγγραφα σύστασης/ίδρυσης δεν είναι κωδικοποιημένα θα πρέπει να
προσκομιστούν οι σχετικές τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε από τα
ανωτέρω έγγραφα απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να προσκομιστεί και αυτή.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου
19.2 του Ν. 4412/2016, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει επικαλεστεί τις χρηματοοικονομικές,
τεχνικές ή επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να προσκομίζει τα στοιχεία ε και
στ του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους όπου το ποσοστό της υπεργολαβίας
υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου) τότε,
οφείλει να προσκομίζει και για τον υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά της παρ. 1.
Αν δεν προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Αν κατά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά (ανά πόλη) βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται η προσφορά του
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προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά (ανά πόλη) βάσει των κριτηρίων της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 του ιδίου ως άνω νόμου.
Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου,
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα
προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν.
4412/2016., μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα
ή η παράλειψη.
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά
της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών.
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β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, και μόνο στην
περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί
για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν.
4412/2016.
Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και έως 31.12.2018.
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο
ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά - υγρά καύσιμα, από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. Για την παράδοση των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 48
ώρες πριν.
Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός των
ποσοτήτων καυσίμων που θα απαιτηθούν εντός του έτους. Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος
μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του είδους και
την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει στη διάθεσή της Δελτίο Χημικής Εξέτασης από το Γενικό
Χημείο του Κράτους σχετικά με την ποιότητα του υπό προμήθεια καυσίμου.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα
που του παραγγέλθηκαν, η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε
και η τυχόν επιπλέον διαφορά, μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου,
καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προμηθευτή
και θα καταλογίζεται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας, ανεξάρτητα
από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής κατά του Προμηθευτή για
τον ίδιο λόγο.
Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα γίνονται με βυτιοφόρο του Προμηθευτή, στις
δεξαμενές της εκάστοτε Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται, ενώ θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα,
έτσι ώστε η εκφόρτωση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων να γίνεται αμέσως και χωρίς καθυστερήσεις.
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Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει τα καύσιμα θέρμανσης στις δεξαμενές
των Υπηρεσιών, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση της
Υπηρεσίας.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας των υγρών καυσίμων θέρμανσης του προμηθευτή
και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη
παραπάνω παράγραφο, θα γίνεται με ευθύνη τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
δειγματοληψία καυσίμων. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί
τις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Ν.4412/2016, και το άρθρο της
παρούσας κυρώσεις.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
με FAX επί αποδείξει και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία.
To Πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη παραγγελία από
τον επιβλέποντα της σύμβασης στα κτίρια των φορέων υλοποίησης της προμήθειας και ανάλογα με
τις δυνατότητες αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες
του προμηθευτή όπως υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία, και κριθεί ότι εξυπηρετεί την
ταχύτερη διανομή των υπό προμήθεια ειδών, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ή κακοί όροι
συντήρησης.
Ο ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά, ήτοι δελτία αποστολής και
μηνιαία τιμολόγια πώλησης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, καθώς και συγκεντρωτικές μηνιαίες
καταστάσεις.
Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων της προμήθειας, η προσκόμιση τιμών του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη
συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την
ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού
(πετρέλαιο θέρμανσης).
Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στις συμβάσεις που θα υπογραφούν
με τον κάθε φορέα υλοποίησης.
Σημείωση:
Με κάθε παράδοση καυσίμων, θα εκδίδονται τα αντίστοιχα παραστατικά με τις τιμές σύμφωνα με
την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου.
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η
συνέπεια του Προμηθευτή ως προς τον χρόνο, την ποσότητα και την ποιότητα των ειδών που
παραδίδει.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που θα συντάσσεται μόλις
τελειώσει η κατά περίπτωση παραλαβή των ειδών.
Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται τα εξής:
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• Το είδος και η ποσότητα.
• Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορία, τόπος προελεύσεως καθώς και κάθε άλλο διακριτικό
γνώρισμα του προμηθευόμενου προϊόντος.
Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό
πρόβλημα, για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων, η οποία θα γίνεται εντός των
χώρων των τμημάτων , με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο προμηθευτής αρνείται, παραλείψει ή καθυστερήσει
να εφοδιάσει τα τμήματα με τα αναγκαία υγρά καύσιμα θέρμανσης, οι Υπηρεσίες οφείλουν να
ενημερώνουν άμεσα εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας, ώστε αυτή να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο έχουν ισχύ εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου αδυναμίας
του προμηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι απεργίες, όπως και κάθε περιστατικό
που εκφεύγει από τον έλεγχό του.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα IV της παρούσας (σχέδιο
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Μακροσκοπικός έλεγχος ή χημική εξέταση
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 10 ημέρες από την παραλαβή του κατά μήνα
εκδιδομένου τιμολογίου.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της
προμήθειας των καυσίμων. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον
Ανάδοχο πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν, μέσα σε εύλογη προθεσμία.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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ΑΡΘΡΟ 20: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν
ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 21: ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγματα σε τόπο και
χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή της.
Όποτε η επιτροπή το κρίνει σκόπιμο, θα μπορεί να γίνει ανάλυση δείγματος από διαπιστευμένα
εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του
προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω,
οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η
ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ’
έφεσην εξέτασης. (άρθρο 214 παρ 13 του Ν.4412/16).
Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης
βαρύνει τον προμηθευτή. (άρθρο 214 παρ 14 του Ν.4412/16).
Η μη προσκόμιση δείγματος δεν είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ
Ο Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που
καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης
των αγαθών. Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες
που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των
δώδεκα (12) μηνών.
Μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, και
θα καθορίζεται ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις υπό τους όρους του άρθρου 132 του
Ν.4412/16.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν
λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την
προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
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ΑΡΘΡΟ 23: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών (σε εύλογο χρόνο) που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 24: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο 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.
ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 4412/2016, από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή
στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης και να αφορούν κάθε μέλος ξεχωριστά.
Α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της παρούσας ή σύμφωνη με
υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία, το
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ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως
εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με χρόνο ισχύος μέχρι 31.01.2019. Σε περίπτωση
παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Την ημερομηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.
Τον αριθμό της εγγύησης.
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
και τους όρους ότι:
1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου
3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
4. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 26: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες
του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο Προμηθευτής ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων ή προστιθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα
χρησιμοποιεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις
τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, με τον
τρόπο που θα του υποδειχθεί.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τις Υπηρεσίες, το χώρο υποδοχής των καυσίμων και την
Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα καύσιμα,
τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των
καυσίμων, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας,
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των
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επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι
αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε
πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζουν οι Υπηρεσίες. Επιπλέον, ότι τα προσφερόμενα
είδη θα πληρούν τη σχετική νομοθεσία περί εμπορίας, ασφάλειας, μεταφοράς, αποθήκευσης και
τυποποίησης καυσίμων – πετρελαιοειδών.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τη χώρα προέλευσης του καυσίμου που προσφέρει,
δηλαδή πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του
καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.
Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί
η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων και αποστολής στις
Υπηρεσίες των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά σε εγκαταστάσεις, είτε στα
οχήματα των Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ο ανάδοχος υποχρεούνται να αναλάβει όλες
τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
Επιπλέον κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής της εν λόγω Υπηρεσίας μπορεί να του επιβληθεί
πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο
προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επιπλέον, οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα, προκειμένου
να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επίπτωση στο περιβάλλον στην περιοχή και για το διάστημα όπου
πραγματοποιείται ο εφοδιασμός του καυσίμου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής όλα τα
εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα,
παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Προμηθευτή.
Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σε περίπτωση
καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγή τους σε άλλο φορέα, ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει
ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορά η παρούσα Διακήρυξη, οπότε
στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε
περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι - σε κάθε περίπτωση – ο
Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά
με την εκτέλεση της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβασης έργου.
ΑΡΘΡΟ 27: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει,
μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου
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της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας
κ.λπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα
Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία
δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα
Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν
όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ
της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός
ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως
Τράπεζας.
2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό
Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται..
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους
όρους.
5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη
του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς,
μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 28 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα
υπογραφεί.
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Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Σερρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 29 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 30 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος
διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν
κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο
σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή
διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, ΙV, V
και VI, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.

Ο Πρύτανης
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Χασάπης Δημήτριος
Καθηγητής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΔΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΜΕΡΟΣ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας
Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές
Πόλη Κιλκίς μία διπλή δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας 8.000 lit.
Πόλη Κατερίνη μία διπλή δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας 8.000 lit.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στις πόλεις
1. Κιλκίς
2. Κατερίνη
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα
Ο έγκαιρος ανεφοδιασμός με καύσιμα θέρμανσης των δύο κτιριακών εγκαταστάσεων στις Πόλεις
Κιλκίς – Κατερίνη.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η προμήθεια Υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς
και την Κατερίνη, για το έτος 2018 (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως
31.12.2018).
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
Α/Α

Περιγραφή είδους

ΦΟΡΕΑΣ

1.

πετρέλαιο θέρμανσης (CPV09135100-5)

ΤΕΙ ΚΜ.
(ΚΙΛΚΙΣ)

2.

πετρέλαιο θέρμανσης (CPV09135100-5)

ΤΕΙ ΚΜ.
(ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
LT
11.922,45
2.980,68

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ
Διάρκεια σύμβασης – Από την υπογραφή της και έως 31/12/2018.
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Παράδοση όπως αναγράφεται στο άρθρο 18 ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων κάθε πόλης.
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Για την πόλη Κιλκίς στο τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
(Γ. Αργυρίου 16 ΤΚ 61100 Κιλκίς)
Για την πόλη Κατερίνη στο τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας (Κανελοπούλου 2, ΤΚ 60100 Κατερίνη)
Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Όπως αναγράφεται στο άρθρα 19, 20, 21, 22,26.
ΜΕΡΟΣ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης είναι το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Η δαπάνη
για τη σύμβαση θα βαρύνει την με ΚΑΕ 1611.01(σχετική πίστωση του προϋπολογισμού) του Φορέα.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 8.441,13€
Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :
1. Πόλη Κιλκίς 6.783,87€
2. Πόλη Κατερίνη 1.657,26€
Με τις τιμές αναφοράς όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία Φ.Π.Α. 24%,
Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις όπως αναγράφονται στο άρθρο 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα απαιτούμενα προς προμήθεια είδη ανά πόλη έχουν ως εξής:

Κιλκίς: πετρέλαιο θέρμανσης (CPV09135100-5), 11.922,45 lit
Κατερίνη: πετρέλαιο θέρμανσης (CPV09135100-5), 2.980,68 lit
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η «Προμήθεια Υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη, για το έτος 2018» για την κάλυψη
αναγκών θέρμανσης των κτιρίων του Ιδρύματος .
Το πετρέλαιο θέρμανσης, τόσο το καύσιμο όσο και τα μέσα διανομής των αναδόχων θα πρέπει
να συμμορφώνονται με:
i) Την Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
πετρελαίου θέρμανσης».
ii) Την Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β ́ /5-9-03 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1630 Β/03): «Διαδικασίες
χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».
iii) Την Κ.Υ.Α. 96/2014/14 (ΦΕΚ 2136 Β/05-08-2014): Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την
Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012
«για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των
καυσίμων πλοίων σε θείο».
iv) Την K.Y.A. Α8/48012/5053/12 (ΦΕΚ 3052 Β/18-11-12): «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας
βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του
άρθρου 7 παρ. 3 εδάφια α, β και γ του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α ́ ) και λοιπές διατάξεις.» (Αφορά μόνο
τις μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης με ΙΧ βυτιοφόρα).
Κατά την παράδοση θα εφαρμόζονται με μέριμνα του προμηθευτή οι διατάξεις της Αριθ. Α2/718/14
Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) «Κωδικοποίηση
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
(Υποβάλλεται για κάθε Τμήμα προσφοράς)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
621 24 ΣΕΡΡΕΣ

Προμήθεια «Υγρών καυσίμων
θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς και
την Κατερίνη, για το έτος 2018 (από
την υπογραφή της σύμβασης και έως
31.12.2018»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Προϋπολογισμού:

ευρώ

Πληροφορίες: Ευαγγελίδης Αχιλλέας
Τηλ.:+30 2321049109

Αρ. Διακήρυξης: …./….-….. – 2018

Fax :+30 2321046556
e-mail : prom@teicm.gr
Web site: http://www.teicm.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Της Επιχείρησης ……………………………………………… με ΑΦΜ …………………… Δ.Ο.Υ…………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός …………………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………….
Fax ………………………………………………………………
Η παρούσα προσφορά αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθ.
Διακήρυξης: …………/2018) με τίτλο: «Προμήθεια «Υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη, για το έτος 2018 (από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018)» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά (ανά πόλη) μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα με το μεγαλύτερο ποσοστό
παρεχόμενης έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής,
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας την
ημέρα παράδοσης του είδους η οποία προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του
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Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και
σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του και αναφέρεται στην προμήθεια των παρακάτω ειδών:

A/A

Περιγραφή
είδους

1

πετρέλαιο
θέρμανσης
Κιλκίς

M.M

Λίτρα

ΠΑΚΕΤΟ Α : ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2018 ΚΙΛΚΙΣ
Ποσότητα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΛΙΤ.
Έκπτωση %
Διαγωνιζόμενου Αριθμητικός
ΤΙΜΗ/ΛΙΤ

11.922,45

0,569

Συνολικό ποσό
προσφοράς
(χωρίς ΦΠΑ)

…………….%

ΠΑΚΕΤΟ Β: ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2018 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

A/A

1

Περιγραφή
είδους
πετρέλαιο
θέρμανσης
Κατερίνη

M.M

Λίτρα

Ποσότητα

2.980,68

ΤΙΜΗ/ΛΙΤ
μελέτης
Υπηρεσίας

ΤΙΜΗ/ΛΙΤ.
Διαγωνιζόμενου

0,556

Έκπτωση %
Αριθμητικός

Συνολικό ποσό
προσφοράς
(χωρίς ΦΠΑ)

……………..%

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
Διακήρυξης. Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την προμήθεια, να
την μειώσει ή να την ακυρώσει και, σε αυτή την περίπτωση, ουδεμία απαίτηση οικονομική ή άλλη
δεν έχω. Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά, δηλώνω το ποσοστό έκπτωσης, που προσφέρω,
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ κατά την ημέρα παράδοσης
του είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr.
Η ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. 24%.
Πέραν της τιμής που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης
καμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη δεν έχω, από οποιαδήποτε αιτία (αύξηση τιμής, αύξηση
φορολογίας ή εισφορών, μεταφορικές δαπάνες κ.λπ.), από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι την
ολοκλήρωση της σύμβασης.
Με την Οικονομική μου Προσφορά δεσμεύομαι ότι θα μεταφέρω και θα παραδώσω, όπου μου
ζητηθεί, την ποσότητα καυσίμου που θα παραγγείλει η εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία αφορά η προμήθεια, εντός 48 ωρών από την σχετική
ειδοποίηση, σύμφωνα με τα ειδικότερα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης.
Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
Σέρρες
/ /2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης
για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη για το έτος 2018
(από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Σέρρες, …../……/2018

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. : ………..

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
621 24 ΣΕΡΡΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Ευαγγελίδης Αχιλλέας
Τηλ.:+30 2321049109
Fax :+30 2321046556
e-mail : prom@teicm.gr
Web site: http://www.teicm.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. ….…../ 2018
Προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας .............................................................................. που εδρεύει
στην Περιφερειακή Ενότητα ................................... για το έτος 2018 (από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018).
(Το παρόν σχέδιο μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στα
δεδομένα των τμημάτων του Ιδρύματος).
Στην Σέρρες, σήμερα .................................., του μηνός ........................., του έτους 2018, ημέρα
..................., στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας
Σέρρες, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι
Αφενός
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ.
62124, στη Σέρρες, με Α.Φ.Μ …………………. & Δ.Ο.Υ ………………, και συμβάλλεται στην παρούσα
νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον/την, κ. ………………………………… , που στο εξής χάριν συντομίας θα
καλείται «Αναθέτουσα Αρχή»
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και αφετέρου,
η εταιρεία .................... με την επωνυμία « ......................................................................... » που
εδρεύει στην .................... (περιοχή), ........................................ (οδός, αριθμός), Τ.Κ ...................... , με
Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ ................................ , τηλ ........................ , φαξ..................... , που
συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από
.................................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται
«Προμηθευτής», και έχοντας υπόψη:
Την αρ .............. της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας,
με την οποία κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή το αποτέλεσμα του αριθμ.
συνοπτικού
διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Ιδρύματος για το
έτος 2018, στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Προμήθεια»,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης - Προδιαγραφές
Με την παρούσα Σύμβαση, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας αναθέτει
στον Προμηθευτή, ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει να προμηθεύσει υγρά καύσιμα
θέρμανσης, στην Πόλη ................ για την κάλυψη των αναγκών του έτους 2018, συνολικού
προϋπολογισμού ..........................................., (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καθώς και η ενδεικτική ποσότητα και δαπάνη θα είναι
σύμφωνη με τα αναγραφόμενα στον κάτωθι πίνακα αναγράφονται:
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΣΕ ΛΙΤΡΑ (It)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Οι συμβατικές ποσότητες μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε
ημερήσια τιμή ανά λίτρο, χωρίς να ξεπεραστεί η συνολική συμβατική δαπάνη.
Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός των
ποσοτήτων καυσίμων που θα απαιτηθούν εντός του έτους. Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος
μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του είδους και
την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
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Άρθρο 2
Τιμή - έκπτωση
Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), υπολογίζεται στην εκάστοτε μέση τιμή λιανικής πώλησης
των καυσίμων, την ημέρα παράδοσης, διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από το αρμόδιο Τμήμα
Εμπορίου & Τουρισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Η τιμή που θα προκύπτει μετά την αφαίρεση της έκπτωσης βαρύνεται με Φ.Π.Α. Οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή και η παρακράτηση 1%, βαρύνει τον προμηθευτή επίσης.
Ο ανωτέρω προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τον Αγορανομικό Κώδικα και τις Αγορανομικές
Διατάξεις.
Άρθρο 3
Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) θα είναι σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από το ΓΧτΚ.
Άρθρο 4
Χρόνος Παράδοσης Καυσίμων
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με υγρά καύσιμα στην Πόλη............................. από την
ήμερα υπογραφής της σύμβασης.
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θέρμανσης, προκειμένου για παραδόσεις στις εγκαταστάσεις του
παραλήπτη, θα γίνεται άμεσα στις επόμενες σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της κάθε
παραγγελίας και θα διενεργείται σε ώρες λειτουργίας του και ακόμη σε ώρες πέραν του ωραρίου
των Υπηρεσιών, εφόσον δύναται η Επιτροπή να τα παραλάβει.
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά μέσα στον συμβατικό χρόνο
παράδοσης ως εξής:
Στην έδρα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου τμήματος και εντός των αποθηκών του, με ευθύνη και
έξοδα του προμηθευτή, με βυτιοφόρο του Προμηθευτή μέσα σε 48 ώρες από την παραγγελία, για
το πετρέλαιο θέρμανσης.
Η ποιότητα των υγρών καυσίμων θα είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου
του Κράτους
Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια υλικό δεν παραδοθεί μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται
στον προμηθευτή ή δεν αντικατασταθεί αν του ζητηθεί, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, για την
οποία όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κλπ.), ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να προμηθεύει τις πόλεις/τμήματα με υγρά καύσιμα θέρμανσης κατά προτεραιότητα. Εάν στην
παραπάνω περίπτωση καθίσταται αδύνατη η προμήθεια με υγρά καύσιμα θέρμανσης, τότε
παρέχεται η δυνατότητα στις πόλεις/τμήματα να προμηθεύονται υγρά καύσιμα θέρμανσης από το
ελεύθερο εμπόριο.
Άρθρο 5
Διάρκεια της Σύμβασης
Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης με τον Ανάδοχο έως και 31/12/2018.
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Ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του, έναντι του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, σε περίπτωση καταργήσεως τμημάτων ή υπαγωγής τους σε άλλο
φορέα εκτός του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, ή αν για
οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς η μερικώς η ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων
θέρμανσης που αφόρα η παρούσα Διακήρυξη, όποτε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της
προμήθειας για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής
λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο.
Επιπλέον, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να διακόψει τη
συναφθείσα σύμβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον
Προμηθευτή, εφόσον προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής ως
ασήμαντο.
• Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής με τα οποία πιστοποιείται η οριστική και
ποιοτική παραλαβή των υγρών καυσίμων θέρμανσης.
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 6
Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προμήθειας
Η παρακολούθηση, παραλαβή και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου,
θα γίνεται με ευθύνη της ανά πόλη/τμήμα κατά άρθρο 221 παρ.11,εδαφ.β. του Ν.4412/2016
αρμόδιας Επιτροπής. Τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής θα εκδίδονται εντός 5 ημερών από την
παραλαβή του κατά μήνα εκδιδομένου τιμολογίου.
Το παραπάνω όργανο μπορεί να εισηγείται στη Σύγκλητο την επιβολή κυρώσεων στον Προμηθευτή,
σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση.
Η Επιτροπή Παραλαβής & Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μπορεί να απευθύνεται και εγγράφως προς
τον Ανάδοχο, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της
προμήθειας των καυσίμων. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον
Ανάδοχο πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν, μέσα σε εύλογη προθεσμία και μέχρι τη λήξη της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Προμηθευτής παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που
του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, τα τμήματα μπορούν να τα
προμηθευτούν από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της
συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη
που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον Προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του.
Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να
προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο.
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Η Επιτροπή Παραλαβής για κάθε πόλη/τμήμα μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
δειγματοληψία καυσίμων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 214 του Ν.4412/2016
διαδικασία. Οι δειγματοληψίες θα γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, η δε ανάλυση των δειγμάτων
υγρών καυσίμων θέρμανσης από την αρμόδια Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών στην έδρα του
Νομού. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές,
θα ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το άρθρο 208 (Ν.4412/2016), ενώ
υπάρχει και η δυνατότητα επιβολής των κυρώσεων κατ' άρθρο 213 του ίδιου Νόμου.
Άρθρο 7
Αμοιβή Προμηθευτή
Η αμοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των ......... Ευρώ ( ........ €) χωρίς Φ.Π.Α. και ............Ευρώ (........
€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η τιμή καθορίζεται σύμφωνα με την παρακάτω έκπτωση της προσφοράς του προμηθευτή, επί της
μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή θα προκύπτει από
το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου Τμήματος Εμπορίου και
Τουρισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας κατά την ημέρα παράδοσης
των προσφερόμενων καυσίμων.

Πόλη

ΕΙΔΟΣ

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής

(Ολογράφως)

(Αριθμητικός)

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Η επί τοις εκατό (%) έκπτωση που έχει δοθεί με την προσφορά θα ισχύει για το διάστημα από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31/12/2018.
Άρθρο 8
Τρόπος Πληρωμής Προμηθευτή
1. Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων θέρμανσης στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά
μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων από την
Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια.
ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα
δικαιολογητικά για τη πληρωμή του αναδόχου» του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
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2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι:
o

o
o

Πρωτόκολλο παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
σύμβασης, συνέρχεται η Επιτροπή προμηθειών και αφού ομόφωνα διαπιστώσει ότι η
προμήθεια των καυσίμων δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις, η Υπηρεσία έχει
το δικαίωμα να περικόψει ποσοστό μέχρι 50% και όχι λιγότερο από 10 % επί της καθαρής αξίας
του τιμολογίου ή και να καταγγείλει τη σύμβαση αν επαναληφθεί η πλημμέλεια.
Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με:
•
•
•
•

Κράτηση Ενιαίας Αρχής Συμβάσεων (Ε.Α.Σ.: 0,06%).
Χαρτόσημο 3% επί του Ε.Α.Σ.
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου Ε.Α.Σ.
τον αναλογούντα φόρο.

3. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του
δικαιούχου από το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατόπιν
υποβολής του τιμολογίου στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών & ΚΠΣ. Σε κάθε περίπτωση θα
ακολουθείται η διαδικασία του δημόσιου Λογιστικού.
4. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών.
5. Στο καθαρό ποσό της αξίας των καυσίμων γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1%,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και βαρύνει τον
Προμηθευτή. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος
και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Προμηθευτή.
6. Επίσης, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% (παρ.7 άρθρο 375 Ν.4412/2016), η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.
Η δαπάνη για την προμήθεια βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού
έτους 2018 του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως
ακολούθως:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Κ.Α.Ε.

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Άρθρο 9
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης
1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Προμηθευτής καταθέτει με την υπογραφή
της Σύμβασης την αριθ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της
Τράπεζας ή …........ , ποσού
.............. Ευρώ ( .............. €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ.
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την Οριστική
Παραλαβή της Προμήθειας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της
εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης
αυτής από τον Προμηθευτή.
Άρθρο 10
Εκχώρηση Απαιτήσεων
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Προμηθευτή
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει σε αυτές οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα
χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για
τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, με τον
τρόπο που θα του υποδειχθεί.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις Υπηρεσίες, το χώρο υποδοχής των καυσίμων και την
Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα καύσιμα,
τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των
καυσίμων, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας,
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των
επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι
αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε
πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζουν οι Υπηρεσίες. Επιπλέον, ότι τα προσφερόμενα
είδη θα πληρούν τη σχετική νομοθεσία περί εμπορίας, ασφάλειας, μεταφοράς, αποθήκευσης και
τυποποίησης καυσίμων- πετρελαιοειδών.
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7. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την
οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της Επιτροπής
αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, κάθε Υπηρεσία διατηρεί όλα τα
δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Ο προμηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της εκάστοτε Υπηρεσίας κάθε ποσότητα
καυσίμου που προμήθευσε, σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412/2016.
9. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων και αποστολής στις
Υπηρεσίες των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
10. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά σε εγκαταστάσεις είτε στα
οχήματα των Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει
όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον,
κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής της εν λόγω Υπηρεσίας μπορεί να του επιβληθεί
πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο
προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
11. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επιπλέον, οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα, προκειμένου
να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επίπτωση στο περιβάλλον στην περιοχή και για το διάστημα όπου
πραγματοποιείται ο εφοδιασμός του καυσίμου.
12. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής τους όλα τα εξουσιοδοτημένα,
από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και αφορούν σε
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Προμηθευτή.
13. Επίσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
14. Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σε
περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγή τους σε άλλο φορέα, ή αν για οποιαδήποτε άλλο
λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορά η αριθ. 6/2018
Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες
Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται
από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε
λόγο.
15. Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι - σε κάθε περίπτωση
– ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά
με την εκτέλεση της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβασης έργου.

Σελίδα 41

18PROC002831689 2018-03-20

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

16. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει,
μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη
κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λπ., κατά τα
ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά
συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη
περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται
συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε
Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού
τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών,
συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
17. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό
Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
18. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
18. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
19. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του
Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της
επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της
Σύμβασης.
Άρθρο 12
Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου-κυρώσεις
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν με απόφαση του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
Σελίδα 42

18PROC002831689 2018-03-20

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016.
• Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.
• Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
Ν.4412/2016.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του
Προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα, θα βεβαιούνται ως
Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε
περίπτωση Ένωσης Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
• Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα καύσιμα δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη των
Υπηρεσιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας.
• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος 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 αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση,
δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματά του που
προκύπτουν από αυτή.
Αν τα υλικά φορτωθούν ή αντικατασταθούν (κατόπιν οριστικής απόρριψης με τη διαδικασία του
άρθρου 213 του Ν.4412/16), μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης η οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/16, τότε ο προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 13
Λύση Σύμβασης – Καταγγελία
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγέλλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
• η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
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• ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
• η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη
για τη λειτουργία της Ε.Ε.).
• κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του
στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.
• ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
• ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
• εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, να καταγγείλει
την παρούσα σύμβαση αζημίως γι' αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή
ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της
παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του από το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της
καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία
του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά
την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές.
Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι - σε κάθε περίπτωση – ο
Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά
με την εκτέλεση του προβλεπόμενου στην παρούσα σύμβαση έργου.
Άρθρο 14
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών
1. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-2016), του Ν.
3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010), του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014), τους όρους της
Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου.
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2. H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με
αυτό.
3. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών, από
την εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση
των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά,
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των Δικαστηρίων των Σερρών.
4. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η
διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και
να ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση τη Σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σα να
μην είχαν προσφύγει στα δικαστήρια.
Άρθρο 15
Εκπροσώπηση Προμηθευτή
Ως Εκπρόσωπος του Προμηθευτή για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται ............. και αναπληρωτής
του Εκπροσώπου ορίζεται .......... Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή/ και του
Αναπληρωτή γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση
αυτής.
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Προμηθευτή για όλα τα
ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και είναι εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό
του Προμηθευτή οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας
όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 16
Τροποποίηση της Σύμβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και
απαιτεί τη συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 17
Συμβατικά Έγγραφα
Τα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και
αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την
εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση
αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με
την οποία παρατίθενται κατωτέρω:
α) Η Σύμβαση
β) Η αρ ................ απόφαση κατακύρωσης του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
γ) Η Διακήρυξη
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
Η υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις
προδιαγραφές της Προμήθειας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή και
επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.
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Άρθρο 18
Γλώσσα
1. Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα.
3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων
και Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 19
Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να
περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να
προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη
αποδέχονται από κοινού ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη
και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη
συμφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή
διαφορές.
Άρθρο 20
Παραίτηση Δικαιώματος
Η μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον
ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.
Άρθρο 21
Προηγούμενες Συμφωνίες
Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών
επί του ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και
μοναδική εκδήλωση της πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο
της Σύμβασης.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια αντίτυπα από τα οποία το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας το δε άλλο πήρε ο
προμηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε πίστωση της παρούσας, η Σύμβαση υπογράφεται από το ............................................. ,
ενεργώντας εκ μέρους του και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε τρία (3) αντίτυπα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας …………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία έκδοσης……..
ΕΥΡΩ ……………………...
Προς Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού,
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων Προμηθειών & Περιουσίας ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Υπ’ ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ…………….
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ …......................(και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή
μας υπέρ της εταιρείας …………………………………….... ταχ. δ/νση ………………………………………… για την
πιστή εφαρμογή και καλή εκτέλεση των όρων της …/……. Σύμβασης με τίτλο Προμήθειας: «Υγρών
καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη,
για το έτος 2018 (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018) για την πόλη
…………………..........(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ των ΠΟΛΕΩΝ στις ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας
………………………………………………..» σύμφωνα και με την υπ΄ αριθ. …….. /…….. Διακήρυξή σας και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει τις από τους όρους της ανωτέρω σύμβασης απορρέουσες
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 το βάσιμο ή μη της απαίτησης 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 το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ/ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ / ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ
Θα πρέπει να διατυπώνονται επιπλέον και οι όροι:
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 έως 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα
κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….. σε περίπτωση
μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
1)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
2)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
3)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [TEI Κεντρικής Μακεδονίας]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219571]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Τέρμα Μαγνησίας,Σέρρες,62124]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ευαγγελίδης Αχιλλέας]
- Τηλέφωνο: [(23210)49109, 49106, 49156]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@teicm.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.teicm.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Προμήθεια «Υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο
Κιλκίς και την Κατερίνη, για το έτος 2018 (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως
31.12.2018)» CPV 09135100-5 [Πετρέλαιο θέρμανσης]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ002736993 2018-03-01]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [OXI]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση iii;
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
[ ] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
εγγράφων):
[….] [….] [….] [….]

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους iv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) [……]
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Σελίδα 51

18PROC002831689 2018-03-20

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ v
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες vi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση vii·
2. δωροδοκία viii,ix·
3. απάτη x·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xi·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου xiv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……] xv
Εάν ναι, αναφέρετε xvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση») xviii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxix:

[……][……][……][……] xvii
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης xx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ; xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου xxiii;

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
[…]
Ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε
άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής xxiv; Του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[…] [] Ναι []Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): […]
[…] […]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται xxv:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσής για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει
τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια
ευρώ.
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iv

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

v

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vi

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

vii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
viii

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
x

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xi

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.

xii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και
άλλες διατάξεις.".
xiv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
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Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xix

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xx

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxi

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvi

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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