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ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρίνακασ Διανομισ

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΕ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ
ΥΡ’ ΑΛΚΜ. 02/2016, Α/Α Συςτιματοσ: 20693
ΓΛΑ ΤΘΝ
α) «Ρρομικεια καυςίμων κίνθςθσ Λιμενικϊν Αρχϊν», προχπολογιςμοφ # 1.200.000,00 € # για το
ζτοσ 2016 (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ όπου προβλζπεται)
β) «Ρρομικεια καυςίμων κίνθςθσ Ρλοθγικοφ ςτακμοφ Ρειραιά», προχπολογιςμοφ # 440.000,00 € #
(απαλλάςςεται ΨΡΑ) και
γ) «Ρρομικεια καυςίμων κζρμανςθσ για τισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ», προχπολογιςμοφ #
169.600,00 € # (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ) ,
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ # 1.809.600,00 € # (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ όπου
προβλζπεται), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι (ειδικότερα: το υψθλότερο ποςοςτό
προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ
λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ του, όπωσ προκφπτει από το εκάςτοτε
δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν καυςίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ ανά νομό).
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΝΑΥΤΛΛΛΑΣ ΚΑΛ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ
Ζχοντασ υπ’ όψιν:
1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
α) Του Κανονιςμοφ 1336/2013 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
β) Του Ν. 2198/94 «Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων υπαλλιλων και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Αϋ 43, άρκρο
24).
γ) Του Ν. 2286/95 «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» (ΨΕΚ Αϋ19),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
δ) Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Α’ 45),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ε) Του Ν. 2859/00 «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΨΕΚ Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
ςτ) Του Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΨΕΚ Α’ 30) όπωσ τροποποιικθκε ιδίωσ με το Ν.
3414/2005 (ΨΕΚ Α’ 279) και ιςχφει.
η) Του Ν. 3469/06 «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Αϋ
131).
θ) Του Ν. 3548/07 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΨΕΚ Αϋ 68).
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κ) Του Ν. 3861/10 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο – Ρρόγραμμα Διαφγεια» (ΨΕΚ
Αϋ112), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ι) Του Ν. 3886/10 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων-Εναρμόνιςθ τθσ
ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665 ΕΟΚ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΨΕΚ Αϋ173).
ια) Του Ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» (ΨΕΚ Αϋ141).
ιβ) Του Ν. 3922/11 «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ
διατάξεισ» (ΨΕΚ Αϋ35) και ιδίωσ των άρκρων 13 και 14 παράγραφοσ 6.
ιγ) Του Ν. 4013/11 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ
Α’ 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιδ) Του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ … και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Α’ 18).
ιε) Του Ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ
Αϋ 102).
ιςτ) Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
και ειδικότερα τθσ Ραραγράφου Η’: Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ
16 Ψεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ (ΨΕΚ Α’ 107).
ιη) Του Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεων»
(ΨΕΚ Αϋ120), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιθ) Του Ν. 4172/2013 «Ψορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Αϋ 167).
ικ) Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ (…)» (ΨΕΚ Α’ 74).
κ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Α’ 143).
κα) Του Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα
Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Α’ 160), όπωσ τροποποιικθκε ιδίωσ με το άρκρο
37 του Ν. 4320/15 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ
κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Αϋ
29).
κβ) Του Ρ.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα»
(ΨΕΚ Αϋ 98), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
κγ) Του Ρ.Δ. 60/07 *Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ
«περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν»+ (ΨΕΚ Αϋ64), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
κδ) Του Ρ.Δ. 118/07 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΨΕΚ Αϋ 150), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
κε) Του Ρ.Δ. 113/2010 « Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΨΕΚ Α’ 194).
κςτ) Του Ρ.Δ. 103/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου» (ΨΕΚ Α’ 170).
κη) Του Ρ.Δ. 69/2015 «Διοριςμόσ του Αλεξίου Τςίπρα του Ραφλου, Αρχθγοφ του Κόμματοσ του ¨Συναςπιςμοφ
ιηοςπαςτικισ Αριςτεράσ¨ (ΣΥ.ΙΗ.Α), ωσ Ρρωκυπουργοφ (ΨΕΚ Α’ 113).
κθ) Του Ρ.Δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (ΨΕΚ Α’ 114).
κκ) Του Ρ.Δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν» (ΨΕΚ Αϋ 116).
κι) Του Ν. 4331/15 άρκρο 55 «Κατεπείγουςεσ Ανάγκεσ Ρρομικειασ Καυςίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
Ρλοθγικϊν Στακμϊν» (ΨΕΚ Αϋ 69).
2. Τισ Αποφάςεισ:
α) Τθν υπ’ αρικμ. Ρ1/2489/1995 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορίου «Συγκρότθςθ και λειτουργία των
Επιτροπϊν Ραραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Ραραλαβισ» (ΨΕΚ Β’ 764).
β) Τθν υπ’ αρικµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ
των δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ» (ΨΕΚ Βϋ 431), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
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γ) Τθν υπ’ αρικμ. 2/51557/0026/1998 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ρερί κακοριςμοφ
επιτοκίου των προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (ΨΕΚ
Β’ 1209).
δ) Τθν υπ’ αρικμ. 1013368/6976/0016/ΡΟΛ.1028/4.2.99 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο» (ΨΕΚ Β’ 153).
ε) Τθν υπ’ αρικμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και
Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρείεσ» (ΨΕΚ Β’ 1590).
ςτ) Τθν υπ’ αρικμ. 20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά
για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (ΨΕΚ Β’
1673).
η) Τθν υπ’ αρικμ. Α1300.4β/55/2011 Απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν - Ρροςταςίασ του Ρολίτθ
«Διαδικαςία εκτζλεςθσ προμθκειϊν και επιςκευϊν που αφοροφν ςε υλικοτεχνικό εξοπλιςμό,
επιχειρθςιακά μζςα και ςυςτιματα που χρθςιμοποιεί το Λιμενικό Σϊμα − Ελλθνικι Ακτοφυλακι για τθν
εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του (περίπτωςθ κβϋ μζρουσ ΙΙ παραγράφου 5 του άρκρου 1 του Ν.2286/95,
όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 13 του Ν.3922/2011)» (ΨΕΚ Β’ 1818).
θ) Τθσ υπ’ αρικμ. Ρ1/2390/2013 Υ.Α. «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (ΨΕΚ Β’ 2677).
κ) Τθν αρικ. φακ.: 2831.8/02/15/(1424)/10-07-2015 Απόφαςθ ΥΡΟΥΝΤ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1ο (ΑΔΑ:
Ω50465ΨΘΘ-ΣΜ3) με κζμα «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν (i) Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων α) Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν & Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ, β) Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν και γ) Ενςτάςεων του
άρκρου 15 του π.δ. 118/2007 & Ρροςφυγϊν του ν. 3886/2010, (….) ζτουσ 2015 Υπουργείου Οικονομίασ,
Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ (πρϊθν Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου)», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
ι) Τθν υπ’ αρικμ. 12179/11-7-2014 απόφαςθ τθσ Υφυπουργοφ ςτον Ρρωκυπουργό «Κακοριςμόσ
θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα
καταχϊριςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» (ΨΕΚ Β’ 1893).
ια) Τθν υπ’ αρικμ. 46274/2014 απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ
«υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων» (ΨΕΚ Β’ 2573).
3. Το αρικ. Ψακ. 354.8-12/15(954)/13-05-2015 ΨΕΣ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 4ο «Δθμόςια Διαβοφλευςθ Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν για τθν Ρρομικεια καυςίμων κίνθςθσ Λιμενικϊν Αρχϊν και Ρλοθγικϊν Στακμϊν και
καυςίμων κζρμανςθσ για Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ και Ρλοθγικοφσ Στακμοφσ».
4. Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ διαβιβάςκθκαν με το αρικ. φακ.: 354.2-04/15(1103)/28-05-2015
υπθρεςιακό ςθμείωμα ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 4ο για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ.
5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2835.4/5455/22-01-2016 Υπθρεςιακό Σθμείωμα ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 5Ο .
6. Τθν υπ’ αρ. Ρρωτ. 2811.23/3075/25-01-2016 Απόφαςθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ο.Ρ. Αϋ περί δζςμευςθσ πίςτωςθσ φψουσ ενόσ εκατομμυρίου διακοςίων
χιλιάδων ευρϊ # 1.200.000,00 € # ςε βάροσ των πιςτϊςεων του ΚΑΕ 41/140/1511 οικ. ζτουσ 2016 που
αφορά δαπάνθ προμικειασ καυςίμων προσ κάλυψθ αναγκϊν ςε καφςιμα κίνθςθσ των Λιμενικϊν
Αρχϊν.
7. Τθν υπ’ αρ. Ρρωτ. 2860.10-1/12522/15-02-2016 Απόφαςθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./Α.Τ.Ο.Δ.Ρ.Υ. περί ζγκριςθσ πίςτωςθσ πόςου τετρακοςίων ςαράντα χιλιάδων ευρϊ #
440.000,00 € # για τθν προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ των πλοθγίδων του Ρλοθγικοφ
Στακμοφ Ρειραιά ςε βάροσ των πιςτϊςεων του ΚΑΕ 1611Ι του προχπολογιςμοφ του Κεφαλαίου
Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ.
8. Τθν υπ’ αρ. Ρρωτ. 2814.1/12638/15-2-2016 Απόφαςθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ /Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ο.Ρ. Δϋ περί ζγκριςθσ πίςτωςθσ μζχρι του πόςου των εκατόν εξιντα εννζα
χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ #169.600,00 €# για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ
κζρμανςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του
ΚΑΕ 1611 του προχπολογιςμοφ Ραγίασ Ρροκαταβολισ Κ.Ν.Ε. που τθρείται ςε ζκαςτθ Σχολι Εμπορικοφ
Ναυτικοφ.
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9.Το υπ’ αρικ. Ψακ. 232.1/15(Ε1020)/23-01-2015 ζγγραφο Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ Εϋ με ςυνθμμζνο το
αρικ. 16/15-01-2015 απόςπαςμα πρακτικοφ ςυνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ και
Διαχείριςθσ Κρίςεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ τθσ εν λόγω
προμικειασ.
10. Τθν υπ’ αρικμ. 01/2015 διακιρυξθ ΥΡΟΥΝΤ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ/Τμιμα Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν (ΑΔΑ: ΒΗΩΨ465ΨΘΘ-628).
11. Τθν υπ’ αρικμ. 2832.1/46437/15-12-2015 απόφαςθ για τθ ματαίωςθ τακτικοφ διαγωνιςμοφ και
προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:
ΩΨΛΔ4653ΡΩ-1Ν4).
12. Τθν υπ’ αρικμ. 285/2015 απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων περί
παροχισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθν προςφυγι ςτθν εν κζματι διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ.
ΡΟΣΚΑΛΕΛ
1. Σε ςυνζχεια των ανωτζρω (10), (11) και (12) ςχετικϊν και προκειμζνου να προχωριςει θ διαδικαςία τθσ
διαπραγμάτευςθσ για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ των Λιμενικϊν
Αρχϊν, του Ρλοθγικοφ ςτακμοφ Ρειραιά και των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ςασ προςκαλοφμε να
υποβάλλετε προςφορά μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, από τθν
δθμοςιοποίθςθ τθσ παροφςθσ και με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ τθν 18/03/2016 και
ϊρα 15:00.
2. Μετά τθ παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθ παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ν.4155/2013 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.).
3. Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ εν κζματι διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ αποτελεί θ χαμθλότερθ τιμι
(ειδικότερα: το υψθλότερο ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα
διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ του,
όπωσ προκφπτει από το εκάςτοτε δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν καυςίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ/ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτι ανά νομό και
δθμοςιεφεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.fuelprices.gr), ςφμφωνα με όςα αναφζρονται
αναλυτικά ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Α’ μζχρι και Η’ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, τα οποία αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
4. Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν προςφορζσ είτε για το ςφνολο των ειδϊν για όλεσ τισ
Υπθρεςίεσ είτε τμθματικά ανά είδοσ/είδθ καυςίμου για μία ι περιςςότερεσ Υπθρεςίεσ, όπωσ
περιγράφονται ςτουσ Ρίνακεσ I – II – III του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Α’ τθσ παροφςθσ.
5. Οι πιςτϊςεισ α) για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ των Λιμενικϊν Αρχϊν κα βαρφνουν τον Τακτικό
Ρροχπολογιςμό εξόδων του φορζα ΚΑΕ 41/140/1511 οικ. ζτουσ 2016, β) για τθν προμικεια πετρελαίου
κίνθςθσ για τον Ρλοθγικό Στακμό Ρειραιά κα βαρφνουν τον προχπολογιςμό του Κεφαλαίου Ρλοθγικισ
Υπθρεςίασ ΚΑΕ 1611Ι και γ) για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ
Ναυτικοφ κα βαρφνουν τον προχπολογιςμό Ραγίασ Ρροκαταβολισ Κ.Ν.Ε. ΚΑΕ 1611 που τθρείται ςε
ζκαςτθ Σχολι Εμπορικοφ Ναυτικοφ.
6. Θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.
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7. ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ

Διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ
ΡΥΛΘ ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΨΟΩΝ

19 - 02 - 2016

19 - 02- 2016

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΨΟΩΝ

18 - 03 - 2016
και ϊρα 15:00

Μετά τθ παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ
ςτο Σφςτθμα.
8. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ζχουν:
α) φυςικά ι νομικά πρόςωπα
β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά
γ) ςυνεταιριςμοί
δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι, προκειμζνου να
υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε
αυτι το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ςυμμετοχι των ανωτζρω ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ μπορεί να γίνει είτε απευκείασ είτε µε
νόμιμο εκπρόςωπό τουσ είτε µζςω εμπορικϊν αντιπροςϊπων τουσ ςτθν Ελλάδα. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι
οι ςυμμετζχοντεσ να αςκοφν ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι εμπορικό – βιομθχανικό ι βιοτεχνικό επάγγελμα
ςχετικό µε το αντικείμενο τθσ προμικειασ το ζτοσ, κατά τθ διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται θ διαδικαςία
διαπραγμάτευςθσ.
9. Για τθν ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ
(Ρρομθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι
παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ:
9.1. Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ αιτοφνται μζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό
παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του ταυτοποιοφμενοι ωσ
εξισ:
i) Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Ψορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΨΜ)
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί
κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ
ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ
Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.
ii) Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν
διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Ψορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΨΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ
τον αρικμό ταυτότθτασ ΨΡΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των
διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ
εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ
Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.
iii) Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται
από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ:
 είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
 είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
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ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων,
ςτο Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX Γ για τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του π.δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ
όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται /
αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ
τριϊν (03) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν
αρμόδια υπθρεςία.
Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του
Συςτιματοσ.
9.2. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ
χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν
ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.
10. Κατά τα λοιπά θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα µε τα
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Αϋ μζχρι Ηϋ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ:
Ραράρτθμα Αϋ ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΤΩΝ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Ραράρτθμα Βϋ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ
Ραράρτθμα Γ' ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
Ραράρτθμα Δ' ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
Ραράρτθμα Εϋ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ραράρτθμα ΣΤ' ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ
Ραράρτθμα Ηϋ ΟΔΘΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΙΣ
11. Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ ∆ιεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και
Εποπτείασ Αποκθκϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2,
Ρειραιάσ, 4οσ όροφοσ, τθλ. 2131374652-1081) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 12.00 ζωσ
14.30.
Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόµενουσ προµθκευτζσ ςυµπλθρωµατικζσ
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ µε τα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ µζχρι και οκτϊ (08) θµζρεσ προ
τθσ εκπνοισ τθσ προκεςµίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 15 παρ.2 περ.α του Ρ.∆. 118/07, αυτζσ
παρζχονται το αργότερο τρεισ (03) θµζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ παραπάνω προκεςµίασ. Σε κάκε άλλθ
περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόµενουσ προµθκευτζσ ςυµπλθρωµατικζσ πλθροφορίεσ,
αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ ζξι (06) θµερϊν πριν από τθν θµεροµθνία υποβολισ των προςφορϊν,
εφόςον ζχουν ηθτθκεί εµπρόκεςµα, χωρίσ ο προςφζρων να ζχει δικαίωµα ζνςταςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 15, παρ. 2, περ. α του Ρ∆ 118/07. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν –
διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτο δικτυακό τόπο τθσ
διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ (Ρρομθκευτζσ), δθλαδι πρόςωπα που διακζτουν
ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ), το δε
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων πρζπει απαραίτθτα είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο.
Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν, υποβάλλονται
με άλλο τρόπο ι το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο δεν
εξετάηονται.
12. Θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ
ςτο ςφνολό τθσ μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Υπουργοφ ι του οργάνου ςτο οποίο μεταβιβάςκθκε
θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ.
13. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον ελλθνικό τφπο τθσ πρόςκλθςθσ βαρφνουν τον
ανάδοχο ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ και ςε περίπτωςθ ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ τθν
ανακζτουςα αρχι, ενϊ τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων βαρφνουν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Στθν περίπτωςθ πολλϊν αναδόχων, το ποςό τθσ δαπάνθσ
δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο κα επιμεριςτεί αναλογικά με τθν αξία τθσ κάκε ςφμβαςθσ ςε όλουσ τουσ
αναδόχουσ.
14. Θ πρόςκλθςθ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ να ςταλεί ςτισ 17-02-2016 με θλεκτρονικά
μζςα ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. και θ Απόφαςθ τθσ Ρρόςκλθςθσ να αναρτθκεί ςτο
διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο: Διαγωνιςμοί
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Ρρομθκειϊν και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΡ/ Τομζασ Ναυτιλίασ (www.yen.gr) ςτο ςφνδεςμο
«Διακθρφξεισ», ενϊ ολόκλθρθ θ Ρρόςκλθςθ κα είναι διακζςιμθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.
15. Δίνεται εξουςιοδότθςθ ςτο Διευκυντι Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν του Υπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ όπωσ προβεί ςτθν υπογραφι τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ
προκειμζνου να δθμοςιευκεί ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, ςτο
Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων, ςε δφο (02) θµεριςιεσ οικονοµικζσ εφθµερίδεσ κακϊσ και ςε
μία (01) θμεριςια εβδοµαδιαία και µία (01) θµεριςια τοπικι εφθµερίδα. Επίςθσ, θ ωσ άνω περίλθψθ να
κοινοποιθκεί ςτα Επιμελθτιρια, ςτον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Ω. και ςτουσ Συνδζςµουσ και να καταχωρθκεί ςτο
διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο: Διαγωνιςμοί
Ρρομθκειϊν κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΡ/Τομζασ Ναυτιλίασ (www.yen.gr) ςτο ςφνδεςμο:
«Διακθρφξεισ».

Ο Υπουργόσ

Κεόδωροσ Δρίτςασ
Επιςυνάπτονται:
Τα αναφερόμενα ςτθν Ρρόςκλθςθ Ραραρτιματα Α’ ζωσ Η’

ΡΛΝΑΚΑΣ ∆ΛΑΝΟΜΘΣ
Λ. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΛΑ
Ρρόεδρο και Μζλθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν
Διαπραγμάτευςθσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ
ΛΛ. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ (Ρρόςκλθςθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
1. ΥΝΑΝΡ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 5ο
2. ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ
3. ΥΝΑΝΡ/Αυτοτελζσ Τμιμα Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ
4. ΥΝΑΝΡ/Ρλοθγικόσ Στακμόσ Ρειραιά
5. Ρρόεδρο Επιτροπισ Ραραλαβϊν Συμβατικϊν Ειδϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν
Διαπραγμάτευςθσ Αντιπλοίαρχο ΛΣ ΚΟΥΚΟΥΛΘ Στ. (μζςω ΥΟΘΕ)
IIΛ.
ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ
ΡΟΣ
ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ
(Ρρόςκλθςθ
μζςω
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου)
1. ΚΕΝΤΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΡΙΜΕΛ. ΕΛΛΑΔΟΣ
root@ebeth.gr
keeuhcci@uhc.gr
10. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
2. ΒΙΟΤΕΩΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
epepthe@otenet.gr
info@acsmi.gr
11. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΜΑΘΙΑΣ
3. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΩ. ΕΡΙΜΕΛ. ΑΘΘΝΩΝ
chamimat@otenet.gr
info@acci.gr
12. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ebekilk@otenet.gr
4. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
13. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΛΛΑΣ
eea@eea.gr
champella@pel.forthnet.gr
5. ΒΙΟΤΕΩΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ
14. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΙΕΙΑΣ champier@otenet.gr
info@bep.gr
15. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΣΕΩΝ eves@otenet.gr
6. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΩ. ΕΡΙΜΕΛ. ΡΕΙΑΙΩΣ
16. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΩΑΛΚΙΔΙΚΘΣ info@epichal.gr
evep@pcci.gr
17. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΔΑΜΑΣ
7. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ. ΡΕΙΑΙΩΣ
ccidrama@dramanet.gr
eepir@otenet.gr
18. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ eic157@otenet.gr
8. ΒΙΟΤΕΩΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
19. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΞΑΝΘΘΣ ebex@otenet.gr
info@veth.gov.gr
20. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΒΟΥ epimevro@otenet.gr
9. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΩ. ΕΡΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
21. ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΩ. ΕΡΙΜΕΛ. ΟΔΟΡΘΣ
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info@rodopicci.gr, ccirodop@otenet.gr
22. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΩΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛ.
ΟΔΟΡΘΣ
info@everodopi.gr
23. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΓΕΒΕΝΩΝ
ebegreve@grevenanet.gr
24. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ
kastcham@otenet.gr
25. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΟΗΑΝΘΣ Chambers@otenet.gr
26. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΨΛΩΙΝΘΣ eveflo@otenet.gr
27. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΑΔΙΤΣΑΣ karditsacci@cld.gr
28. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΙΣΑΣ info@Larissachamber.gr
29. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ info@c-magnesia.gr
30. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ info@trikalachamber.gr
31. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ epimviot@otenet.gr
32. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ epimevia@hol.gr
33. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ
epimevri@otenet.gr
34. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΨΘΙΩΤΙΔΑΣ info@fthiotidoscc.gr
35. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΨΩΚΙΔΑΣ epim-fo@hol.gr
36. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΤΑΣ epimarta@otenet.gr
37. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ
cci@e-thesprotias.gr, mitroa@e-thesprogtias.gr
38. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ info@cciioannina.gr
39. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΡΕΒΕΗAΣ
info@prevezachamber.gr
40. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ
contact@epimetol.gr
41. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΩΑΪΑΣ ea@e-a.gr
42. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΛΕΙΑΣ ilich-gr@otenet.gr
43. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ ebear@otenet.gr
44. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΚΑΔΙΑΣ info@arcadianet.gr
45. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΟΙΝΘΙΑΣ info@korinthcc.gr
46. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ gytheioc@otenet.gr
47. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
info@messinianchamber.gr
48. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
info@ebeh.gr, varitaki@katartisi.gr
49. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ info@epimlas.gr
50. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΘΥΜΝΘΣ eber@otenet.gr
51. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΩΑΝΙΩΝ epimel@chania-cci.gr
52. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΕΣΒΟΥ chamber@les.forthnet.gr
53. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΣΑΜΟΥ samcci@otenet.gr
54. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΩΙΟΥ epimelit@otenet.gr
55. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ info@ebed.gr
56. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ info@cycladescc.gr
57. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΗΑΚΥΝΘΟΥ zantecci@otenet.gr
58. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ corfucci@otenet.gr
59. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΨΑΛΘΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΘΣ
chamberk@otenet.gr
60. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ebelef@otenet.gr
61. ΤΕΩΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ (Τ.Ε.Ε.)
tee@central.tee.gr
62. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ nee@nee.gr
63. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΡΟΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ iccgr@otenet.gr
64. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΘΩΑΝΙΩΝ
info@sev.org.gr
65. ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝ/ΝΔΙΑ ΕΡΑΓ/ΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΩΝΩΝ &
ΕΜΡΟΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ info@gsevee.gr

66. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Ω. it@eommex.gr
67. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΒΕΝΗΙΝΟΡΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
info@obe.gr
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ΛV. EΣΩΤΕΛΚΘ ∆ΛΑΝΟΜΘ (Ρρόςκλθςθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γρ. Υπουργοφ
Γρ. Γενικοφ Γραμματζα
Γρ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Γρ. Γ.Δ.Ο.Υ.
ΔΙ.Ρ.Ο.Ρ. Αϋ
ΔΙ.Ρ.Ο.Ρ. Δϋ
Δ.Ο.Δ.
Α.Τ.Ο.Δ.Ρ.Υ.
ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ Α’ – Γ’
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ΡΑΑΤΘΜΑ A’
ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ (Ι)
ΕΛΔΟΣ
«Καφςιμα Κίνθςθσ (βενηίνθ αμόλυβδθ και πετρζλαιο κίνθςθσ) για πλωτά και χερςαία μζςα Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ
(CPV)

09132100-4 και 09134100-8

ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ
ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ
ΕΙ∆Θ - ΡΟΣΟΤΘΤΑ

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Α.Λ.Σ. –
ΕΛ.ΑΚΤ./Λιμενικζσ αρχζσ ςφμφωνα με τουσ Υποπίνακεσ που
ακολουκοφν

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΡΑΝΘ

1.200.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ όπου προβλζπεται)
προσ κάλυψθ αναγκϊν ζτουσ 2016

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ

Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ,
ΚΑΕ 41/140/1511 οικ. ζτουσ 2016

ΩΟΝΟΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Μζχρι εξαντλιςεωσ των εγκεκριμζνων πιςτϊςεων για το οικ. ζτοσ
2016.

ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Ππωσ ορίηεται ςτο παράρτθμα ΣΤϋ - Τεχνικζσ προδιαγραφζσ

ΚΑΤΘΣΕΙΣ:
(επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Ψ.Ρ.Α.)

ΡΑΑΚΑΤΘΣΘ ΨΟΟΥ
ΨΡΑ

i) 4% M.T.N. (ποςό Αϋ)
ii) 2% ΕΛΟΑΝ (ποςό Βϋ)
iii) 2% Ωαρτόςθμο επί του ςυνόλου Αϋ+Βϋ (ποςό Γϋ)
20% ΟΓΑ Ωαρτοςιμου επί του (Γϋ) ποςοφ
iv) 0,10% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ποςό Δϋ),
v) 3% Ωαρτόςθμο επί του (Δϋ) ποςοφ (ποςό Εϋ)
20% ΟΓΑ Ωαρτοςιμου επί του (Εϋ) ποςοφ
vi) 1% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ
vii) απαλλάςςεται ΨΡΑ θ προμικεια καυςίμων κίνθςθσ για τα
πλωτά μζςα Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Κατά τα λοιπά επιβάλλεται ΨΡΑ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 21 του Ν. 2859/2000 (ΨΕΚ Α’ 248)

i) Βάςει του Ρ.Δ. τθσ 21/31 Οκτ.1932 (ΨΕΚ Αϋ 387) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει δυνάμει του άρκρου 2
του Α.Ν.2141/1939.
ii) Βάςει του ν.δ.398/74 (ΨΕΚ Αϋ116/30-04-74).
iii) Bάςει του Ν. 187/1943 (ΨΕΚ 156 Α/1943) και του Ν.4169/1961
iv) Bάςει του Ν. 4013/2011 (ΨΕΚ Αϋ 204/15-09-11).
v) Bάςει των άρκρων 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Ωαρτοςιμου (ΨΕΚ 239 Α/1931) και του Ν.4169/1961
vi) Βάςει του Ν. 2238/1994 (ΨΕΚ Αϋ 151/1994), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
vii) Βάςει των άρκρων 21 και 27 του Ν.2859/2000 (ΨΕΚ Αϋ 248) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΣΟΤ 2016
Α/Α

ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΛΗΠΣΡΙΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΑΣΣΙΚΗ
ΑΣΣΙΚΗ
ΑΣΣΙΚΗ
ΒΟΙΩΣΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΒΟΙΑ
ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΕΡΚΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΑΙΘΙΟΤ
ΛΑΙΘΙΟΤ
ΛΑΙΘΙΟΤ
ΛΕΒΟΤ
ΛΕΒΟΤ
ΛΕΒΟΤ
ΛΕΒΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΟ
ΜΑΓΝΗΙΑ
ΜΑΓΝΗΙΑ
ΜΑΓΝΗΙΑ
ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΗΝΙΑ
ΡΕΘΤΜΝΗ
ΡΕΘΤΜΝΗ
ΑΜΟΤ
ΦΘΙΩΣΙΔΑ
ΦΩΚΙΔΑ
ΦΩΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΧΑΝΙΩΝ

Λ/Χ ΝΑΤΠΛΙΟΤ
ΚΛ ΛΑΤΡΙΟΤ
Λ/Σ ΩΡΩΠΟΤ (ΚΛ ΧΑΛΚΙΔΑ)
Λ/Χ ΠΟΡΟΤ
Λ/Σ ΑΝΣΙΚΤΡΑ (Λ/Χ ΙΣΕΑ)
Λ/Χ ΚΑΛΤΜΝΟΤ
Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΤ
Λ/Χ ΚΩ
Λ/Χ ΛΕΡΟΤ
Λ/Χ ΠΑΣΜΟΤ
ΚΛ ΧΑΛΚΙΔΑ
Λ/ ΜΑΝΣΟΤΔΙΟΤ (ΚΛ ΧΑΛΚΙΔΑ)
Λ/Σ ΕΡΕΣΡΙΑ (ΚΛ ΧΑΛΚΙΔΑ)
Λ/Σ ΛΑΡΤΜΝΑ (ΚΛ ΧΑΛΚΙΔΑ)
Λ/Σ ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ (ΚΛ ΧΑΛΚΙΔΑ)
Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΤ
Λ/Χ ΚΑΡΤΣΟΤ
ΑΕΝ/ΚΤΜΗ
Λ/Χ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Λ/ Κ.ΛΙΜΕΝΩΝ (ΚΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ)
Λ/ ΚΟΚ.ΠΤΡΓΟΤ (ΚΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ)
Λ/ ΣΑΤΡΟΤ (Λ/Χ ΙΕΡΙΟΤ)
ΚΛ ΚΑΒΑΛΑ
ΚΛ ΚΕΡΚΤΡΑ
Λ/Χ ΙΘΑΚΗ
Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
Λ/ ΦΙΚΑΡΔΟΤ (Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ)
Λ/Σ ΠΟΡΟΤ (Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ)
Λ/Σ ΑΜΗ (Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ)
Λ/Χ ΑΝΔΡΟΤ
Λ/Χ ΘΗΡΑ
Λ/Χ ΙΟΤ
Λ/Χ ΜΗΛΟΤ
Λ/Χ ΜΤΚΟΝΟΤ
Λ/Χ ΝΑΞΟΤ
Λ/Χ ΠΑΡΟΤ
Λ/Χ ΤΡΟΤ
Λ/Χ ΣΗΝΟΤ
Λ/Χ ΓΤΘΕΙΟΤ
Λ/Χ ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ
Λ/Χ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ
Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ
Λ/Χ ΗΣΕΙΑ
ΚΛ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Λ/Χ ΜΤΡΙΝΑ
Λ/ ΜΟΤΔΡΟΤ (Λ/Χ ΜΤΡΙΝΑ)
Λ/ ΑΓ.ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ (Λ/Χ ΜΤΡΙΝΑ)
Λ/Χ ΛΕΤΚΑΔΑ
Λ/Χ ΚΙΑΘΟΤ
Λ/Σ ΚΟΠΕΛΟΤ (Λ/Χ ΚΙΑΘΟΤ)
Λ/ ΑΛΟΝΝΗΟΤ (Λ/Χ ΚΙΑΘΟΤ)
Λ/Σ ΚΟΡΩΝΗ (ΚΛ ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
Λ/Σ ΚΤΠΑΡΙΙΑ (Λ/Χ ΠΤΛΟΤ)
Λ/Χ ΡΕΘΤΜΝΟΤ
Λ/ ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗ (Λ/Χ ΡΕΘΤΜΝΟΤ)
Λ/Χ ΑΜΟΤ
Λ/Χ ΣΤΛΙΔΑ
Λ/Χ ΙΣΕΑ
Λ/Σ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ (Λ/Χ ΙΣΕΑ)
Λ/Χ ΙΕΡΙΟΤ
Λ/Σ ΟΤΡΑΝΟΤΠΟΛΗ (Λ/Χ ΙΕΡΙΟΤ)
Λ/Σ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ (Λ/Χ ΙΕΡΙΟΤ)
Λ/ Χ.ΦΑΚΙΩΝ (ΚΛ ΧΑΝΙΩΝ)

ΤΝΟΛΟ ΛΙΣΡΩΝ

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ
ΠΛΩΣΑ
ΧΕΡΑΙΑ
3.000
2.000
7.000
2.000
2.000
3.000
35.000
600
3.000
15.000
300
2.800
370
2.000
6.000

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ
ΠΛΩΣΑ
ΧΕΡΑΙΑ
25.000

7.000
2.500
1.500
3.120
3.000

3.200
1.200
2.100

2.000
5.000
1.600
19.000
10.000
400

2.000
3.500
350
5.500
500
350
1.850

2.000
4.000
1.900
15.000

6.500
500

10.000
1.000
12.000
300

1.500
1.500
600
400

25.000

1.500
2.500
1.000

14.000

25.000
23.000
25.000
5.000
6.000

45.000
32.000
10.000
1.500
13.000
2.000

800
2.640
3.500
1.500
7.500
2.700
1.300
5.150
500
10.000
4.800
2.000
3.000
1.000
20.000

3.000
5.000
5.000
5.000

50.000
10.000
20.000
100.000

2.500
1.000
500

20.000

10.000

5.000

950
1.300
2.500
2.500
700
2.400
2.000
5.000
11.000
7.500
3.000
5.500
15.000
7.500

1.000
3.000
3.500
75.000
3.500

6.000
2.000
2.500
1.000

3.000
2.200
2.700

13.000
4.000
1.500
3.000
4.000
2.000

2.000

334.800

132.010

4.000
4.000
1.500

378.000

143.270
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (ΙΙ)
ΕΛΔΟΣ - ΡΟΣΟΤΘΤΑ
«Ρετρζλαιο κίνθςθσ για τισ πλοθγίδεσ Ρλοθγικοφ Στακμοφ Ρειραιά»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ
(CPV)

09134100-8

ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ
ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ
ΕΙ∆Θ

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Ρλοθγικόσ Στακμόσ
Ρειραιά

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

400.000 λίτρα πετρζλαιο κίνθςθσ για πλωτά μζςα (πλοθγίδεσ)

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΡΑΝΘ

440.000,00 € (απαλλάςςεται ΨΡΑ)

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ

Κεφάλαιο Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ,
ΚΑΕ 1611Ι των χριςεων ζτουσ 2016

ΩΟΝΟΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Μζχρι εξαντλιςεωσ των εγκεκριμζνων πιςτϊςεων εντόσ του 2016.

ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Ρλοθγικόσ Στακμόσ Ρειραιά

ΚΑΤΘΣΕΙΣ:
(επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Ψ.Ρ.Α.)

i) 4% M.T.N. (ποςό Αϋ)
ii) 2% ΕΛΟΑΝ (ποςό Βϋ)
iii) 2% Ωαρτόςθμο επί του ςυνόλου Αϋ+Βϋ (ποςό Γϋ)
20% ΟΓΑ Ωαρτοςιμου επί του (Γϋ) ποςοφ
iv) 0,10% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ποςό Δϋ),
v) 3% Ωαρτόςθμο επί του (Δϋ) ποςοφ (ποςό Εϋ)
20% ΟΓΑ Ωαρτοςιμου επί του (Εϋ) ποςοφ
vi) 1% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεα
καυςίμων

ΡΑΑΚΑΤΘΣΘ ΨΟΟΥ
vii) απαλλάςςεται ΨΡΑ
ΨΡΑ

i) Βάςει του Ρ.Δ. τθσ 21/31 Οκτ.1932 (ΨΕΚ Αϋ 387) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει δυνάμει του άρκρου 2 του
Α.Ν.2141/1939.
ii) Βάςει του ν.δ.398/74 (ΨΕΚ Αϋ116/30-04-74).
iii) Bάςει του Ν. 187/1943 (ΨΕΚ 156 Α/1943) και του Ν.4169/1961
iv) Bάςει του Ν. 4013/2011 (ΨΕΚ Αϋ 204/15-09-11).
v) Bάςει των άρκρων 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Ωαρτοςιμου (ΨΕΚ 239 Α/1931) και του Ν.4169/1961
vi) Βάςει του Ν. 2238/1994 (ΨΕΚ Αϋ 151/1994), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
vii) Βάςει του άρκρου 27 του Ν.2859/2000 (ΨΕΚ Αϋ 248) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (ΙΙΙ)
ΕΛΔΟΣ
«Ρετρζλαιο κζρμανςθσ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ
(CPV)

09135100-5

ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ
ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ
ΕΙ∆Θ -ΡΟΣΟΤΘΤΑ

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Α.Λ.Σ. –
ΕΛ.ΑΚΤ./Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ ςφμφωνα με τον Υποπίνακα
που ακολουκεί

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΡΑΝΘ

169.600,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ)

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ

Ράγια Ρροκαταβολι Κ.Ν.Ε., Κ.Α.Ε. 1611, που τθρείται ςε ζκαςτθ
Σχολι Εμπορικοφ Ναυτικοφ ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα
ςτθν εγκεκριμζνθ πίςτωςθ κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα ΣΤϋ - Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ

ΩΟΝΟΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Μζχρι εξαντλιςεωσ των εγκεκριμζνων πιςτϊςεων εντόσ του ζτουσ
2016.

ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Ππωσ ορίηεται ςτο παράρτθμα ΣΤϋ - Τεχνικζσ προδιαγραφζσ

ΚΑΤΘΣΕΙΣ:
(επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ
Ψ.Ρ.Α.)

ΡΑΑΚΑΤΘΣΘ ΨΟΟΥ
ΨΡΑ

i) 4% M.T.N. (ποςό Αϋ)
ii) 2% ΕΛΟΑΝ (ποςό Βϋ)
iii) 2% Ωαρτόςθμο επί του ςυνόλου Αϋ+Βϋ (ποςό Γϋ)
20% ΟΓΑ Ωαρτοςιμου επί του (Γϋ) ποςοφ
iv) 0,10% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ποςό Δϋ),
v) 3% Ωαρτόςθμο επί του (Δϋ) ποςοφ (ποςό Εϋ)
20% ΟΓΑ Ωαρτοςιμου επί του (Εϋ) ποςοφ

vi) 1% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ
vii) Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν. 2859/2000
(ΨΕΚ Α’ 248)

i) Βάςει του Ρ.Δ. τθσ 21/31 Οκτ.1932 (ΨΕΚ Αϋ 387) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει δυνάμει του άρκρου 2 του Α.Ν.2141/1939.
ii) Βάςει του ν.δ.398/74 (ΨΕΚ Αϋ116/30-04-74).
iii) Bάςει του Ν. 187/1943 (ΨΕΚ 156 Α/1943) και του Ν.4169/1961
iv) Bάςει του Ν. 4013/2011 (ΨΕΚ Αϋ 204/15-09-11).
v) Bάςει των άρκρων 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Ωαρτοςιμου (ΨΕΚ 239 Α/1931) και του Ν.4169/1961
vi) Βάςει του Ν. 2238/1994 (ΨΕΚ Αϋ 151/1994), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
vii) Βάςει του άρκρου 21 του Ν.2859/2000 (ΨΕΚ Αϋ 248) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΥΡΟΡΛΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΚΕΜΑΝΣΘΣ Α.Ε.Ν.
Α/Α

ΝΟΜΟΣ

ΡΑΑΛΘΡΤΛΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΤΤΙΚΘΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
ΚΕΨΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΡΕΒΕΗΑΣ
ΩΑΝΙΩΝ
ΩΙΟΥ
ΩΙΟΥ

ΑΕΝ ΥΔΑΣ
ΑΕΝ ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ
ΚΕΣΕΝ /Θ-/Ε
ΣΡΜ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ
ΑΕΝ/ΚΥΜΘΣ
ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ
ΑΕΝ ΣΥΟΥ
ΑΕΝ ΘΡΕΙΟΥ
ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ
ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΑΕΝ ΩΙΟΥ

ΡΕΤΕΛΑΛΟ
ΚΕΜΑΝΣΘΣ
4.000
15.000
800
9.000
8.000
95.000
10.000
6.000
15.000
25.000
3.000
5.000
195.800
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α Β’

ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ
ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ
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1. ΚΑΤΑΤΛΣΘ ΚΑΛ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
1.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζχρι
τθν οριηόμενθ από τθν πρόςκλθςθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4155/13 (ΨΕΚ τ.Α' 120/2013), ςτο άρκρο 11 τθσ
Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΨΕΚ τ.Α’ 2677/2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», ςτο Ρ.Δ.60/07 και ςυμπλθρωματικά ςτο
Ρ.Δ. 118/07 (ΨΕΚ τ.Α’ 150/2007).
1.2 Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά» και
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».
*(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα.
1.3 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατόν ογδόντα (180) θµερολογιακζσ θµζρεσ, προςµετροφµενεσ
από τθν εποµζνθ τθσ θµζρασ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ του χρόνου ιςχφοσ των προςφορϊν των ςυμμετεχόντων
ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 του π.δ. 118/2007.
1.4 Θ προςφορά πρζπει να ζχει ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για
τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πςα από τα
δικαιολογθτικά και λοιπά ζγγραφα τθσ προςφοράσ είναι ξενόγλωςςα κα πρζπει απαραιτιτωσ να
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Κατ’ εξαίρεςθ τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά
φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίεσ και οποιοδιποτε τεκμθριωτικό-υποςτθρικτικό υλικό τθσ τεχνικισ
προςφοράσ δφναται να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σε κάκε περίπτωςθ το ελλθνικό κείμενο κεωρείται
κφριο και υπεριςχφει κάκε αντίςτοιχου ξενόγλωςςου κειμζνου.
1.5 Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, όπωσ ορίηονται ςτο κεφ. Αϋ
του Ραραρτιματοσ Γϋ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ από το διαγωνιςμό.
1.6 Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι δθλϊςεισ του άρκρου 18 του π.δ. 118/2007 κα
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
1.7 Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ
ςυνεπάγονται τθν απόρριψι τουσ. Επιπλζον των όρων που αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και τθ
νομοκεςία ωσ απαράβατοι και επιςφρουν αποκλειςμό του προςφζροντοσ, όλοι οι όροι των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν είναι απαράβατοι και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ ι απόκλιςθ από αυτοφσ
ςυνεπάγεται απόρριψθ των προςφορϊν.
1.8 Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν αποτελεί απαράβατο όρο και θ υπζρβαςι του ςυνεπάγεται τθν
απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
1.9 Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
1.10 Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ, επί νοµίµωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι
διαγωνιηόµενοι παρζχουν διευκρινίςεισ µόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από τισ αρµόδιεσ Επιτροπζσ είτε κατά
τθν ενϊπιόν τουσ διαδικαςία είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν/Τμ. 2ο µετά τθ ςχετικι γνωµοδότθςθ του οργάνου (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ). Από τισ
διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψθ µόνο εκείνεσ που
αναφζρονται ςτα ςθµεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθµα από τισ αρµόδιεσ Επιτροπζσ.
1.11 Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
1.12 Ρροςφορά γίνεται δεκτι είτε για το ςφνολο των ειδϊν για όλεσ τισ Υπθρεςίεσ είτε τμθματικά ανά
είδοσ/είδθ καυςίμου για μία ι περιςςότερεσ Υπθρεςίεσ, όπωσ περιγράφονται ςτουσ Ρίνακεσ I – II – III ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ τθσ παροφςθσ.
1.13 Στθν τεχνικι προςφορά, με ποινι απόρριψθσ, δεν κα γίνεται καμία αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ
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– ςτοιχεία, τα οποία αναφζρονται μόνο ςτθν οικονομικι προςφορά.
1.14 Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ µε τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα,
θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόµενουσ κα ζκιγε τα ζννοµα ςυµφζροντά τουσ, τότε ο
προςφζρων οφείλει να ςθμαίνει με τθ χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφνανται να λαµβάνουν
γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόµενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ
χαρακτιρα αφορά μόνο τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ
επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.
2. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΤΘΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
2.1 Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται τζςςερισ (04) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 11:00 π.μ., μζςω των αρμόδιων
πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
2.2 Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
2.2.1 Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν
(υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
«οικονομικϊν προςφορϊν» αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο
ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ
κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν.
2.2.2 Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των
τεχνικϊν προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων
πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν), εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων
ςυμβάςεων. Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα:
• Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ (που ζχει οριςκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι) και αποτελείται από πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ
διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν.
• Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά
περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν.
• Θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν προςφορϊν.
• Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ
τουσ.
• Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν
ανακζτουςα αρχι τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ
– οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ –
οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ
ορίηονται.
Ειδικότερα, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν
Διαπραγμάτευςθσ προβαίνει ςε αξιολόγθςθ αυτϊν, ωσ εξισ:
Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ/τεχνικισ προςφοράσ: Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ ελζγχει ωσ προσ τθν πλθρότθτα
και τθ νομιμότθτα τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των προςφορϊν, που αναφζρονται
αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Γϋ τθσ πρόςκλθςθσ και γνωμοδοτεί για τθν αποδοχι ι απόρριψθ των
προςφορϊν, υποβάλλοντασ ςχετικό πρακτικό προσ τθν Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν. Οι
τεχνικζσ προςφορζσ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων τακτικϊν
διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ, διαβιβάηονται ςτθν αρμόδια ζκτακτθ Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, προκειμζνου αυτι να τισ ελζγξει ωσ προσ τθν πλθρότθτα και τθ
νομιμότθτα και να αξιολογιςει ποιζσ από αυτζσ είναι τεχνικά αποδεκτζσ. Θ ζκτακτθ αυτι επιτροπι για τισ
εργαςίεσ τθσ και τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν υποβάλλει ςχετικι ζκκεςθ – πρακτικό το οποίο
διαβιβάηεται ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν
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Διαπραγμάτευςθσ προκειμζνου θ τελευταία να γνωμοδοτιςει για τθν απόρριψθ ι αποδοχι των τεχνικϊν
προςφορϊν με ςχετικό πρακτικό. Το πρακτικό τθσ τελευταίασ Επιτροπισ υποβάλλεται προσ τθν Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια το αρμόδιο αποφαςίηον όργανο να
αποφανκεί ςχετικά. Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ/τεχνικι προςφορά μποροφν να αξιολογθκοφν είτε ςε
ζνα ςτάδιο, οπότε κα εκδοκεί μία απόφαςθ τόςο επί των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ όςο και επί των
τεχνικϊν προςφορϊν, είτε ςε δφο ςτάδια, οπότε κα εκδοκεί πρϊτα απόφαςθ επί των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και μετά απόφαςθ επί των τεχνικϊν προςφορϊν, ανάλογα με τισ παραμετροποιιςεισ του
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
2.2.3 Μετά το πζρασ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ και για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των
τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ µε Υπουργικι Απόφαςθ ι απόφαςθ του αρμόδιου για τθ
διοίκθςθ του φορζα οργάνου, οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «οικονομικϊν προςφορϊν»
αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων ςε θμερομθνία
και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν
αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων τουσ, µε ειδικι πρόςκλθςθ, που κα τουσ αποςταλεί θλεκτρονικά. Οι
(υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν
αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων, δεν αποςφραγίηονται.
2.2.4 Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των
οικονομικϊν προςφορϊν. Οι αποςφραγιςκείςεσ οικονομικζσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν με βάςθ το
άρκρο 20 του π.δ. 118/2007 και τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων
Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ γνωμοδοτεί ωσ προσ αυτό προκειμζνου ςτθ
ςυνζχεια το αρμόδιο αποφαςίηον όργανο να αποφανκεί ςχετικά και να αναδείξει αυτόν ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
2.2.5 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 20 του Ρ.∆. 118/07, ο προςφζρων ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θµερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του
αποςτζλλεται θλεκτρονικά, υποβάλει θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε μορφι αρχείου pdf, ςε φάκελο
με ςιμανςθ «δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», τα απαιτοφμενα από το αντίςτοιχο/α κεφάλαιο/α του
Ραραρτιματοσ Γϋ τθσ παροφςασ δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον
προςφζροντα εντόσ τριϊν (03) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι
(πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ (Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/
Τμιμα 2ο(Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ Ρειραιά, Τ.Κ. 185 10).
2.2.6 Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο (02) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να
λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν, κατά τθ διαδικαςία τθσ παραπάνω παραγράφου. Θ
αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και
διαδικαςιϊν. Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα
ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ που
αποςφραγίςκθκε.
2.2.7 Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ
του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ προβαίνει ςτον ζλεγχο – αξιολόγθςθ των
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα και τθ νομιμότθτά τουσ. Θ Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ γνωμοδοτεί για
τθν κατακφρωςθ ι μθ των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ με ςχετικό πρακτικό το οποίο
διαβιβάηει ςτθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια το αρμόδιο
όργανο να αποφανκεί ςχετικά.
2.3 Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι
Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των
προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων
«Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα
ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να
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λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν.
3. ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ
3.1 Τα δικαιολογθτικά ςυµµετοχισ αυτϊν που ςυµµετζχουν πρζπει να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και µε
ΡΟΛΝΘ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ που εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου,
ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που
κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (Α` 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Σε περίπτωςθ
αλλοδαπϊν εγγράφων κα πρζπει να ςυνοδεφονται από ΕΡΙΣΘΜΘ ΜΕΤΑΨΑΣΘ τουσ ςτθν ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΓΛΩΣΣΑ. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι του γραµµατίου (κατ’ άρκρο 157 του ν. 4281/2014) πρζπει
να καλφπτει ςε ΕΥΩ ΡΟΣΟΣΤΟ 2% ΕΡΛ ΤΘΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΘΣ (άνευ Φ.Ρ.Α.) ΑΞΛΑΣ του είδουσ/των
ειδϊν για το οποίο/τα οποία ο ςυμμετζχων υποβάλλει ςχετικι προςφορά. Αναφορικά με τθν εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ εφαρμοςτζα τυγχάνουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 157 του ν. 4281/2014. Θ
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυντάςςεται απαραιτιτωσ ςφμφωνα με το ςυνθµµζνο υπόδειγμα
(ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ - ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ Αϋ).
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυµµετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτείται από τθν πρόςκλθςθ και επιςτρζφεται ςτουσ ςυµµετζχοντεσ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 του ν. 4281/14).
Αναγκαία ςτοιχεία τθσ εγγφθςθσ ςυµµετοχισ τα οποία εάν δεν περιζχονται ςτθν εγγυθτικι επιςτολι κατά
τθν υποβολι τθσ µε τθν προςφορά, θ προςφορά κα απορρίπτεται, είναι:
(α) Θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ από το πιςτωτικό ίδρυµα να καταβάλει οριςµζνο ποςό µετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.
(β) ο αρικµόσ τθσ πρόςκλθςθσ
(γ) το ποςόν που καλφπτει θ εγγφθςθ
(δ) θ θµεροµθνία ζκδοςισ τθσ
(ε) τα ςτοιχεία του προµθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται
Τυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ ςυµµετοχισ πζραν των ωσ άνω αναγκαίων ςτοιχείων µποροφν να
καλφπτονται εκ των υςτζρων εντόσ προκεςµίασ πζντε θµερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του
ςυµµετζχοντα.
3.2. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ είναι υποχρεωμζνοσ προ ι το
αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφµβαςθσ να κατακζςει ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, που να καλφπτει ΡΟΣΟΣΤΟ 5% τθσ ςυµβατικισ αξίασ χωρίσ τον Ψ.Ρ.Α. Θ εγγυθτικι επιςτολι
καλισ εκτζλεςθσ κα είναι ςφµφωνθ µε το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Βϋ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δ’.
Με τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι
ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι δεκαοχτϊ (18) μινεσ από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, με δικαίωμα παράταςθσ αυτισ κατόπιν αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ επιςτρζφεται µετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι
των υπό προμικεια ειδϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων του Υπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ.
3.3. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ οι εγγυιςεισ περιλαµβάνουν και όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει
τισ υποχρεϊςεισ όλων των µελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
3.4. Οι εγγυιςεισ ςυµµετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ
τουσ, το οφειλόµενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου και κα πρζπει να είναι
ςφµφωνεσ µε τα ςυνθµµζνα υποδείγµατα του Ραραρτιµατοσ Δ’.
3.5. Οι εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται πρζπει
απαραίτθτα να περιλαµβάνουν όλα όςα κατά περίπτωςθ αναφζρονται ςτο άρκρο 157 του ν. 4281/2014 και
τα ςυνθµµζνα υποδείγµατα κατά τθν θλεκτρονικι τουσ υποβολι και να είναι πρωτότυπεσ κατά τθν
υποβολι τουσ ςτθν Υπθρεςία.
3.6. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 157 του ν. 4281/2014 και ςτθν παράγραφο 1.2.3
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του άρκρου 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/2013.

4. ΤΛΜΕΣ
4.1 Θ προςφερόμενθ τιμι ιτοι το ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα
διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ του, όπωσ
προκφπτει από το εκάςτοτε δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν καυςίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ/ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτι ανά νομό και
δθμοςιεφεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.fuelprices.gr, πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια από
τθν οικονομικι προςφορά. Με ςαφινεια κα πρζπει να δθλϊνεται, επίςθσ, ο τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ ι των
Υπθρεςιϊν κακϊσ και το είδοσ /είδθ για τα οποία ο υποψιφιοσ προμθκευτισ κα υποβάλλει προςφορά.
4.2 Θ προμικεια καυςίμων κίνθςθσ για τα χερςαία μζςα Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κακϊσ και θ προμικεια καυςίμων
κζρμανςθσ υπόκειται ςε ΨΡΑ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν.2859/2000.
Θ προμικεια καυςίμων κίνθςθσ για τα πλωτά μζςα απαλλάςςεται ΨΡΑ (άρκρο 27 του Ν.2859/00).
Για τον υπολογιςμό του φόρου ςτθν παράδοςθ αγακϊν εφαρμόηονται οι ςυντελεςτζσ που ιςχφουν κατά το
χρόνο που ο φόροσ γίνεται απαιτθτόσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 16 και 18 του Ν.2859/00,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4.3 Για τον υπολογιςμό του ανωτζρω (παρ. 4.1) ποςοςτοφ ζκπτωςθσ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ το
ςφνολο των επιβαρφνςεων (µεταφορικά, ζξοδα εκτελωνιςµοφ, αςφάλιςθ ειδϊν, ηυγιςτικά, εκφορτωτικά,
και λοιπά ζξοδα – επιβαρφνςεισ, νόμιμεσ κρατιςεισ, ειςφορζσ υπζρ τρίτων, φορολογία ειςοδιματοσ).
4.4 Το κόςτοσ των εργαςτθριακϊν ελζγχων που ενδεχομζνωσ διενεργθκοφν (ςφμφωνα με το Ραράρτθμα
ΣΤϋ τθσ παροφςασ) βαρφνουν τον προμθκευτι.
4.5 Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρµογισ ι ανακεϊρθςθσ τθσ τιµισ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
4.6 Εάν ςτο διαγωνιςµό οι προςφερόµενεσ τιµζσ είναι υπερβολικά χαµθλζσ κα εξετάηονται από τισ
αρµόδιεσ Επιτροπζσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για το ςκοπό αυτό κα ηθτθκεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ., από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά µε τον
οικονοµικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ παροχισ των υπθρεςιϊν / προμικειασ των ειδϊν, τισ τεχνικζσ
λφςεισ που ζχουν επιλεγεί ι/ και τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για τθν
προµικεια των υπθρεςιϊν / ειδϊν, τθν πρωτοτυπία των προτεινοµζνων υπθρεςιϊν / ειδϊν, τθν τιρθςθ
των διατάξεων περί προςταςίασ τθσ εργαςίασ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο
εκτζλεςθσ τθσ παροχισ και τθν ενδεχόµενθ χοριγθςθ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, τισ οποίεσ
επαλθκεφει πριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ςφµφωνα µε το άρκρο 52 του Ρ.∆. 60/07.
4.7 Θ Υπθρεςία ι/και θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν
Διαπραγμάτευςθσ διατθρεί το δικαίωµα να ηθτιςει από τουσ ςυµµετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν
τεκµθρίωςθ των προςφεροµζνων τιµϊν, οι δε ςυµµετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.
5. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
5.1 Το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ
για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου
Ψ.Ρ.Α και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.000 ευρϊ και άνω
ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α ςτθν περίπτωςθ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν περίπτωςθ
μικρότερθσ ποςότθτασ.
5.2 Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηομζνου από τθν πρόςκλθςθ ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
5.3 Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι κείμενεσ διατάξεισ.
6. ΑΝΑΔΕΛΞΘ ΜΕΛΟΔΟΤΘ
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Για τθν ανάδειξθ του αναδόχου, κατόπιν των ωσ άνω περιγραφόμενων διαδικαςιϊν για τθν κατακφρωςθ,
εφ' όςον ο προμθκευτισ ο οποίοσ ζχει τθ χαμθλότερθ τιμι, δεν υποβάλλει θλεκτρονικά και δεν
προςκομίςει ςε ζντυπθ μορφι ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ςφμφωνα με τθν παροφςα ζγγραφα
και δικαιολογθτικά, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προµθκευτι που προςφζρει τθν αµζςωσ επόμενθ τθ
χαμθλότερθ τιμι. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν υποβάλλει θλεκτρονικά και δεν προςκομίςει ςε ζντυπθ
μορφι ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προµθκευτι µε τθν αµζςωσ επόμενθ τθ χαμθλότερθ τιμι και οφτω κακϋ εξισ. Αν
κανζνασ από τουσ προµθκευτζσ δεν υποβάλλει θλεκτρονικά και δεν προςκομίςει, ςφµφωνα µε τουσ όρουσ
και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα
οποία απαιτοφνται από αυτζσ, θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ µαταιϊνεται.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ όταν ο ςυµµετζχων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.1 του
άρκρου 6 και τθσ παρ.3 του άρκρου 8α του Ρ.∆. 118/07 ι ο υπόχρεοσ προσ τοφτο προςφζρων δεν
υποβάλλει θλεκτρονικά και δεν προςκομίςει ςε ζντυπθ μορφι εγκαίρωσ και προςθκόντωσ κατά το ςτάδιο
τθσ κατακφρωςθσ ζνα θ περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τθσ παρ.2 του άρκρου 6 και
εφόςον ζχουν ηθτθκεί από τθν πρόςκλθςθ, των περιπτϊςεων α, β και η τθσ παρ.2 του άρκρου 8 του Ρ∆
118/07, καταπίπτει υπζρ του ∆θµοςίου θ εγγφθςθ ςυµµετοχισ του µειοδότθ.
Σε περίπτωςθ που υποβλθκεί μία μόνο προςφορά ι τελικά γίνει αποδεκτι μία μόνο προςφορά και εφόςον
δεν υπάρχουν ςυγκριτικά ςτοιχεία τιμϊν είτε προθγοφμενων διαγωνιςμϊν είτε τθσ αγοράσ που να
επιβεβαιϊνονται με παραςτατικά, θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ματαιϊνεται και επαναλαμβάνεται
υποχρεωτικά. Στθν επαναλθπτικι διαδικαςία και εφόςον ςυντρζχουν εκ νζου οι παραπάνω περιςτάςεισ, θ
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ολοκλθρϊνεται με διαπραγμάτευςθ τθσ τιμισ (άρκρο 21 περ. θ π.δ.
118/2007).
7. ΣΥΜΒΑΣΘ
7.1 Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ
ςφμβαςθ ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα υπόδειγμα (Ραράρτθμα Εϋ). Θ Υπθρεςία
ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο του υποδείγματοσ ςφμβαςθσ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του προμθκευτι με τθν
οποία ςυμμετείχε αυτόσ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ και θ οποία προςφορά ζγινε αποδεκτι με τθν
κατακφρωςθ του τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ ςε αυτόν.
7.2 Ρριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ, ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ των
αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ, υποχρεοφται να προςκομίςει:
α. Τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει τθ ςφμβαςθ.
β. Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3.2. παρόντοσ
Ραραρτιματοσ (Βϋ).
7.3 Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ παρ. 2 του
άρκρου 24 του π.δ. 118/2007.
7.4 Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά,
διακιρυξθ, πρόςκλθςθ διαπραγμάτευςθσ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων
ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.
7.5 Με τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ
ςφμβαςθσ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
7.6 Ο Ρροµθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια υποχρεοφται να προςζλκει ςε δζκα (10)
µζρεσ από τθν θµεροµθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφµβαςθσ
προςκοµίηοντασ και τθν προβλεπόµενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ.
7.7 Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο
ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό όρο, μπορεί
να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
7.8 Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του
αναδόχου, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο,
χωρίσ τθσ προθγοφμενθ ρθτι και ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ.
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7.9 Tο ςχζδιο τθσ Σφμβαςθσ υπόκειται προθγουμζνωσ, ςε προςυμβατικό ζλεγχο από το Ελεγκτικό
Συνζδριο ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
8. ΚΘΥΞΘ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ
8.1 Εάν ο προµθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθν ςφµβαςθ µζςα
ςτθν προκεςµία που του ορίςτθκε, κθρφςςεται ζκπτωτοσ µε απόφαςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, φςτερα από γνωµοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ.
8.2 Με τθν ίδια διαδικαςία, ο προµθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφµβαςθ και από
κάκε δικαίωµά του που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυµβατικά
υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά µζςα ςτον ςυµβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του
δόκθκε, ςφµφωνα µε όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 26 του Ρ∆ 118/07.
8.3 Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 34 του π.δ. 118/2007.
9. ΧΟΝΟΣ & ΤΟΡΟΣ ΡΑΑ∆ΟΣΘΣ - ΡΑΑΤΑΣΘ ΡΑΑ∆ΟΣΘΣ - ΡΑΑΛΑΒΘ
9.1. Θ παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται τμθματικά ςε χρόνο που κα επιλεγεί από τθν εκάςτοτε Υπθρεςία,
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ και ςε ςυνεννόθςθ με τον ανάδοχο κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ τθσ αρμόδιασ
Υπθρεςίασ (Λιμενικισ Αρχισ, Ρλοθγικοφ Στακμοφ ι Σχολισ Εμπορικοφ Ναυτικοφ) μία (01) θμζρα προ τθσ
εκάςτοτε παράδοςθσ.
9.2. Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΣΤϋ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
9.3. Με μζριμνα τθσ εκάςτοτε Υπθρεςίασ (Λιμενικι Αρχι, Ρλοθγικόσ Στακμόσ, Ακαδθμία Εμπορικοφ
Ναυτικοφ) κα εκδοκεί Θμεριςια Διαταγι για τθ ςφςταςθ Επιτροπισ Ραραλαβισ, θ οποία κα προβαίνει ςε
τμθματικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν που παραδίδονται ςτθν εκάςτοτε
Υπθρεςία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9.1 του παρόντοσ Ραραρτιματοσ και με διαδικαςία
όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΣΤϋ - Τεχνικζσ προδιαγραφζσ και όπωσ προβλζπεται ςτα
άρκρα 27 και 28 του Ρ.∆. 118/07 και ςτθν αρικµ. Ρ1/2489/22-8-1995 απόφαςθ ΥΡΕΜ.
9.4. Τα ζξοδα όλων των ελζγχων - δοκιμϊν, όπωσ ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, µζχρι και τθν
οριςτικι παραλαβι του ζργου, βαρφνουν τον ανάδοχο.
9.5. Επιςθμαίνεται ότι οι ποςότθτεσ που αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ Ι – ΙΙ – ΙΙΙ του Ραραρτιματοσ Αϋ είναι
ενδεικτικζσ και οι τελικζσ υπό προμικεια ποςότθτεσ κα διαμορφωκοφν ςε ςυνάρτθςθ με τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ του είδουσ και τισ αντίςτοιχεσ εγκεκριμζνεσ πιςτϊςεισ ανά πθγι
χρθματοδότθςθσ (Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ, Κεφάλαιο Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ, Ράγια Ρροκαταβολι Κ.Ν.Ε.).
9.6. Σε περίπτωςθ μθ εξάντλθςθσ από κάποια Λιμενικι Αρχι του ςυμβαςιοποιθμζνου ποςοφ εντόσ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ, δφναται κατόπιν ζγκριςθσ του Υ.Ν.Α.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 5ο, να
παραλαμβάνονται καφςιμα και από πλωτά ι χερςαία μζςα ζτερθσ Λιμενικισ Αρχισ.

10. ΡΛΘΩΜΘ
10.1 Θ πλθρωμι κα γίνει από τισ πιςτϊςεισ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ ΚΑΕ 41/140/1511 οικ. ζτουσ 2016, του
Κεφαλαίου Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ ΚΑΕ 1611Ι και του προχπολογιςμοφ Ραγίασ Ρροκαταβολισ Κ.Ν.Ε. ΚΑΕ 1611 που
τθρείται ςε ζκαςτθ Σχολι Εμπορικοφ Ναυτικοφ, αντίςτοιχα.
10.2 Θ πλθρωμι τθσ αναδόχου εταιρείασ κα γίνεται τμθματικά ςτο τζλοσ κάκε διμινου για όςα είδθ παραδίνονται
εντόσ του αυτοφ διαςτιματοσ με τθν καταβολι του 100% τθσ αξίασ των παραδοκζντων ειδϊν μετά τθν τμθματικι
παραλαβι των ειδϊν ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν προαναφερκείςα παράγραφο (παρ. 9.3)
παρόντοσ Ραραρτιματοσ κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα ΣΤϋ - Τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Τα ςχετικά τιμολόγια –
δικαιολογθτικά πλθρωμισ κα προςκομίηονται από τον εκάςτοτε προμθκευτι ςτθν Υπθρεςία, για λογαριαςμό τθσ
οποίασ παραδόκθκε το εκάςτοτε είδοσ, και με ευκφνθ αυτισ κα υποβάλλονται άμεςα ςτο Υ.Ν.Α.Ν.Ρ./
Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ο.
10.3 Σθµειϊνεται ότι θ υποβολι του/των τιµολογίου/ων πϊλθςθσ εκ μζρουσ του αναδόχου δεν µπορεί να γίνει
προ τθσ θµεροµθνίασ εκδόςεωσ του Ρρωτοκόλλου τμθματικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ και θ
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εξόφλθςθ τουσ κα γίνεται εντόσ των προβλεπόµενων ςτο άρκρο 35 παρ. 7 του Ρ.∆. 118/07 προκεςµιϊν και
ςφµφωνα µε τα αναφερόµενα ςε αυτό και τθ λοιπι κείμενθ νομοκεςία.
10.4. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωµισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του Ρ.∆.
118/2007, τθν υπϋ αρικµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαςθ του Υπουργείου Οικονοµίασ & Οικονοµικϊν και
τθν υπ’ αρικμ. 46274/2014 (ΨΕΚ Β’ 2573) ΚΥΑ.
11. ΡΟΣΦΥΓΕΣ
11.1 Ενςτάςεισ - Ρροςφυγζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία (άρκρο 15 του π.δ. 118/2007 και ν. 3886/2010) μζςω του ςυςτιματοσ και
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι.
Ρροςφυγζσ (προδικαςτικζσ) υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο ν.
3886/2010, όπωσ ιςχφει.
11.2 Κάκε προςφζρων που κεωρεί ότι κίγεται από παράνομθ, κατά τθν κρίςθ του, απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, δικαιοφται προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.
3886/2010 περί δικαςτικισ προςταςίασ κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων, με ςκοπό τθν εναρμόνιςθ
τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθ νζα Οδθγία 2007/66/ΕΚ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
11.3 Ειδικότερα, εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ κατά τθν
οποία ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, ο προςφζρων δφναται να αςκιςει
προςφυγι ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ (προδικαςτικι προςφυγι). Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να
απαντιςει αιτιολογθμζνα εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ. Εάν παρζλκει
άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ.
11.4 Οι προςφυγζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτθν υπθρεςία διενζργειασ
τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ (Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ /Γενικι Διεφκυνςθ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2Ο), ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία (ν. 3886/2010) μζςω του ςυςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι
αρχείου τφπου pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι. Μετά τθν υποβολι των προςφυγϊν θ ανακζτουςα
αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των
διαδικαςιϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
11.5 Πςον αφορά ςτθν κατάκεςθ των ςχετικϊν παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τουσ
πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ - χριςτεσ ςε μορφι αρχείου pdf προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (03)
εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία
(διαδικαςία που ορίηεται ςτο TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικϊν).
11.6 Οι ςχετικζσ αποφάςεισ επί των προςφυγϊν κοινοποιοφνται ςτουσ ενιςτάµενουσ χωρίσ υπαίτια
κακυςτζρθςθ τθσ Υπθρεςίασ. Οι ενιςτάµενοι λαµβάνουν πλιρθ γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ µετά τθν
θλεκτρονικι κοινοποίθςθ του ςϊµατόσ τθσ από τθν ανακζτουςα αρχι ςε αυτοφσ µε φροντίδα των
ενιςταμζνων. Οι ενιςτάµενοι λαµβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.
12. ΘΤΑ ΘΚΛΚΟΥ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟΥ
12.1 Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά παράβαςθ των
άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των
15 ετϊν.
12.2 Οι προςφζροντεσ εφόςον δεν είναι και καταςκευαςτζσ οφείλουν να είναι γνϊςτεσ τθσ εφαρμογισ τθσ
προαναφερκείςασ ριτρασ ςτθν καταςκευάςτρια εταιρεία του προϊόντοσ.

13. ΚΟΛΝΟΡΑΞΛΕΣ/ ΕΝΩΣΕΛΣ
13.1 Θ ζνωςθ ι κοινοπραξία προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται ψθφιακά
υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται
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θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ προμθκευτϊν.
Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
13.2 Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεϊν
τουσ, ανεξαρτιτωσ του τρόπου πλθρωμισ και του προςϊπου (φυςικοφ ι νομικοφ) που ενεργεί γενικότερα
για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ των μελϊν
ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία
περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ
μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
προμικειασ.
13.3 Σε περίπτωςθ που κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
Σφμβαςθσ, οποιοδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ αδυναμίασ για οποιοδιποτε λόγο
ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να
ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. Στθν περίπτωςθ που θ εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν όρων δεν δφναται από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, αυτά μποροφν να
προτείνουν υποκατάςταςθ του εξερχόμενου μζλουσ με ζτερο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τοφτο (ζτερο μζλοσ)
τφχει τθσ ζγκριςθσ του Αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
13.4 Δεν επιτρζπεται ςε μζλοσ μιασ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ/ςφμπραξθσ να ςυμμετάςχει και ςε άλλθ
ζνωςθ/κοινοπραξία/ςφμπραξθ που κα υποβάλλει υποψθφιότθτα ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ι
να ςυμμετζχει ωσ μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ ι ςε άλλο υποψιφιο ςχιμα και θ εν λόγω ςυμμετοχι αποτελεί
λόγο αποκλειςμοφ όλων των υποβαλλόμενων προςφορϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο ςυγκεκριμζνοσ
υποψιφιοσ.
14. ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟΤΘΤΑ - ΧΑΑΚΤΘΛΣΜΟΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ Ι ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΡΟΣΦΟΑ ΩΣ
ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΩΝ.
14.1 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφµβαςθσ αλλά και µετά τθ λιξθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει τθν
υποχρζωςθ να τθριςει εµπιςτευτικά και να µθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυµπεριλαµβανοµζνων των
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφµενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.
14.2 Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθµόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά µε το ζργο / προμικεια χωρίσ τθν
προθγοφµενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οφτε να ςυµµετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυµβίβαςτεσ µε
τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ δεν δεςµεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι µε
κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφµενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.
14.3 Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεµφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ και
όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του και, εν γζνει, πάςθσ φφςεωσ προςτθκζντεσ ι βοθκοφσ εκπλθρϊςεϊσ του κατά
τθν υλοποίθςθ του ζργου.
14.4 Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθµζνα απ’ αυτιν
πρόςωπα οφείλουν να µθν ανακοινϊςουν ςε κανζνα, παρά µόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να
γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς’ αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και µε τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ
του ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εµπορικά ηθτιµατα ι µεκόδουσ υλοποίθςθσ του ζργου ι του
Αναδόχου.
14.5 Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ από τον προμθκευτι µε τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν
εµπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόµενουσ κα ζκιγε τα ζννοµα
ςυµφζροντά του, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμαίνει με τθ χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ
τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα
δφνανται να λαµβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόµενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά
ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.
15. ΛΟΛΡΟΛ ΟΟΛ
Σελίδα 24 από 61

ΑΔΑ: Ω8ΜΑ4653ΠΩ-ΝΒΒ
Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. ...../2016 πρόςκλθςθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμ. 2ο

15.1 Θ απορρζουςα από τθ κετικι ζκβαςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόςκλθςθσ Σφµβαςθ κα διζπεται από τθν
Ελλθνικι και Κοινοτικι Νοµοκεςία.
15.2 Κάκε διαφορά ι αµφιςβιτθςθ που κα προκφψει µεταξφ του Αναδόχου και τθσ Υπθρεςίασ και κα
αφορά ςτθν εκτζλεςθ τθσ µελλοφςθσ να υπογραφεί Σφµβαςθσ, κα επιλφεται από τα αρµόδια τακτικά
δικαςτιρια του Ρειραιά µε εφαρμογι του Ελλθνικοφ ∆ικαίου.
15.3 ∆φναται επίςθσ, κατόπιν ςυµφωνίασ µεταξφ των ςυµβαλλοµζνων, οποιαδιποτε διαφορά ι διαφωνία
που κα προκφψει από τθν µζλλουςα να υπογραφεί Σφµβαςθ, να επιλυκεί ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του
Κϊδικα Ρολιτικισ ∆ικονοµίασ άρκρο 867 και επόµενα.
15.4 Θ Υπθρεςία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρζωςθ για τυχόν µζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε
αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κλπ.
15.5 Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ ο Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωµα να εκχωριςει ςε οποιοδιποτε τρίτο
τα δικαιϊµατα και υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ /Γ.Δ.Ο.Υ./Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν.
15.6 Οι παραλιπτεσ τθσ πρόςκλθςθσ υποχρεοφνται εντόσ (05) θµερϊν από τθν παραλαβι τθσ να τθν
ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφ’ όςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν
εγγράφωσ, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ., ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ /Γ.Δ.Ο.Υ./Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν.
15.7 Κανζνασ από τουσ ςυµµετζχοντεσ ςτον διαγωνιςµό δεν µπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να
επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ ι πλθροφορίεσ εκ µζρουσ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ /Γ.Δ.Ο.Υ./Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν.
15.8 Κατά τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ δφναται να γίνει ζλεγχοσ από αρμόδιεσ Ελεγκτικζσ
Αρχζσ.
15.9 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ζχουν πρόςβαςθ ςτα
ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από τισ κατά περίπτωςθ
κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 2690/1999, των
διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο (ΥΑΡ/Ψ.40.4/3/1031/2012 ΨΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και
αυτϊν τθσ περίπτωςθσ β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του ν. 4155/2013.
15.10 Κατά τα λοιπά και για ηθτιματα που δεν ορίηονται ειδικότερα ςτθν παροφςα ιςχφουν οι όροι τθσ υπ’
αρικμ. 01/2015 διακιρυξθσ ΥΡΟΥΝΤ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ/Τμιμα Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν
(ΑΔΑ: ΒΗΩΨ465ΨΘΘ-628).
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α Γ’
ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ
Υποβολι δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το Ν. 4250/2014
Επιςθμαίνεται ότι όςον αφορά τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και κατακφρωςθσ ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΨΕΚ Α' 74).
Ειδικότερα:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των
δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του
άρκρου 1 του Ν.4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά
ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ
υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα τελευταία είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι
τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ
υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από
διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν
4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν
κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν
εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.

Α. ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΡΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».
Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» υποβάλλονται θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και θ
τεχνικι προςφορά. Συγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο (υπο) φάκελο περιλαμβάνονται:

1. ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι
αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf ςφμφωνα με το άρκρο 5α.Β.1α του Ρ.Δ.
118/2007, το Ν.4155/13 (ΨΕΚ Α’ 120), τα άρκρα 134-138 και 157 του Ν. 4281/2014 (ΨΕΚ Α’ 160) και το άρκρο
11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (ΨΕΚ Β’ 2677) όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω :
1.1 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ κατά το αρ. 25 του Ρ.Δ. 118/07 ςε ςυνδυαςμό
με το αρ. 157 του Ν. 4281/2014 (ΨΕΚ Α’ 160) και τθν παράγραφο 1.2.3 του άρκρου 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13. Θ
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου .pdf και
προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ τθσ Διαδικαςίασ Διαπραγμάτευςθσ (Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο) ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (03) εργαςίμων
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θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ
πρζπει να αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςθσ αξίασ (άνευ Φ.Ρ.Α.) του είδουσ/των ειδϊν
για το οποίο/τα οποία ο ςυμμετζχων υποβάλλει ςχετικι προςφορά και να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα
(30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτείται από τθν πρόςκλθςθ. Θ εγγφθςθ κα
πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ του άρκρου 157 του Ν. 4281/2014 και το υπόδειγμα Αϋ που
Ραραρτιματοσ Δ’ τθσ παροφςασ. (Οδθγίεσ για τον τρόπο υπολογιςμοφ του φψουσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
παρζχονται ςτο Ραράρτθμα Ηϋ). Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ μπορεί να ζχει εκδοκεί από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου, ι ςτα
κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με
το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ,
να ζχει εκδοκεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που
εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ ςυντάςςονται
ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει αν ο προςφζρων αποςφρει τθν
προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ, δεν προςκομίςει
εγκαίρωσ τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ Εγγυθτικι
Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςφμφωνα με το άρκρο 157 του Ν. 4281/2014.

1.2 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων
τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και ςτθν
οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (αρ. 3 Ν. 4250/2014), ςτθν οποία αναγράφονται
τα ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ ςτθν οποία ςυµµετζχει και δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θµζρα
υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ οι προςφζροντεσ:
Δεν ζχουν καταδικαςκεί µε αµετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθµα από τα αναφερόµενα ςτθν
περίπτωςθ (1) του εδ. α τθσ παρ. 2 άρκρου 6 του Ρ.∆. 118/07, ιτοι:
i) Συµµετοχι ςε εγκλθµατικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ
τθσ 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1),
ii) ∆ωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συµβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997
(EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του
Συµβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2),
iii) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48),
iv) Νοµιµοποίθςθ εςόδων από παράνοµεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ
91/308/EOK του Συµβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιµοποίθςθσ του
χρθµατοπιςτωτικοφ ςυςτιµατοσ για τθ νοµιµοποίθςθ εςόδων από παράνοµεσ δραςτθριότθτεσ (EE L166 τθσ
28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωµατϊκθκε µε το ν.
2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε µε το ν. 3424/2005 (Αϋ 305),
v) Για κάποιο από τα αδικιµατα των άρκρων Αγορανοµικοφ Κϊδικα, ςχετικό µε τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελµατικισ τουσ δραςτθριότθτασ.
vi) Κάποιο από τα αδικιµατα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.
* Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ (1.2) πρζπει να
υπογράφεται και να υποβάλλεται από πρόςωπο που ζχει τθν εξουςία να εκπροςωπεί και να δεςμεφει τθν
εταιρεία (και όχι από αυτόν που εξουςιοδοτικθκε για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ) και να αφορά όλα τα
φυςικά πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν εταιρεία. Θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να αφορά τθν
ποινικι κατάςταςθ των κατωτζρω προςϊπων όχι δε τθν εταιρεία αυτι κακ’ εαυτι κακϊσ θ ελλθνικι ζννομθ
τάξθ προχποκζτει ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά για τθν τζλεςθ ποινικοφ αδικιματοσ και ωσ εκ τοφτου το νομικό
πρόςωπο τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ δεν δφναται να ζχει ποινικι ευκφνθ. Τζτοια ευκφνθ ζχουν μόνο τα
φυςικά
πρόςωπα που διοικοφν και εκπροςωποφν το νομικό πρόςωπο. Ειδικότερα, τθν υπεφκυνθ διλωςθ περί µθ
καταδίκθσ µε αµετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα ανωτζρω αδικιµατα υποβάλλουν:
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α) όλοι οι ομόρρυκμοι εταίροι και οι ∆ιαχειριςτζσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε,
β) όλοι οι ∆ιαχειριςτζσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ε.Ρ.Ε., Μονοπρόςωπθ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Μονοπρόςωπθ
Ι.Κ.Ε.,
γ) ο Ρρόεδροσ του ∆.Σ. και όλοι οι ∆ιευκφνοντεσ Σφµβουλοι όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Α.Ε. και
δ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νοµικοφ προςϊπου όλοι οι νόµιµοι εκπρόςωποί του.
* Πταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο του
Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ.
* Πταν ο προςφζρων είναι ζνωςθ προμθκευτϊν – κοινοπραξία, θ ωσ άνω διλωςθ, κα πρζπει να υποβάλλεται
από κάκε µζλοσ που ςυµµετζχει ςτθν Ζνωςθ ι Κοινοπραξία ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα.

1.3 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου από το νόμιμο
εκπρόςωπο), θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και ςτθν οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου
τθσ υπογραφισ (αρ. 3 Ν. 4250/2014), ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ
διαπραγμάτευςθσ ςτθν οποία ςυµµετζχει και δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θµζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ
τουσ οι προςφζροντεσ:
α. ∆εν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) ςε κάποια από τισ αναφερόµενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. α τθσ παρ.
2 του άρκρου 6 του Ρ.∆. 118/07 καταςτάςεισ, ιτοι: δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
-Τα αλλοδαπά φυςικά ι νοµικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ
κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
β. Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) υπό διαδικαςία εξυγίανςθσ του αρ. 99 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα, όπωσ
τροποποιικθκε με το Ν. 4013/2011 και ιςχφει και επίςθσ, ότι δεν ζχει κατατεκεί αίτθςθ εξυγίανςθσ.
-Τα αλλοδαπά φυςικά ι νοµικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ του αρ. 99 του
Ρτωχευτικοφ Κϊδικα, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4013/2011 και ιςχφει, ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ
κακϊσ και ότι δεν ζχει κατατεκεί αίτθςθ κζςθσ ςε εξυγίανςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
γ. Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) υπό διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ του Ν. 3588/2007 (Ρτωχευτικόσ
Κϊδικασ).
-Τα αλλοδαπά φυςικά ι νοµικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ του Ν.
3588/2007 (Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ) ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ.
δ. ∆εν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) υπό κοινι εκκακάριςθ, και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία
ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ.
-Τα αλλοδαπά φυςικά ι νοµικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε κοινι εκκακάριςθ, ι υπό άλλθ ανάλογθ
κατάςταςθ κακϊσ και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ ι άλλθσ
ανάλογθσ διαδικαςίασ.
ε. ∆εν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) υπό ειδικι εκκακάριςθ του άρκρου 106ια του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (Ν.
3588/2007 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4013/2011 και ιςχφει) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία
ζκδοςθσ απόφαςθσ ειδικισ εκκακάριςθσ.
-Τα αλλοδαπά φυςικά ι νοµικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε ειδικι εκκακάριςθ του άρκρου 106ια
του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (Ν. 3588/2007 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4013/2011 και ιςχφει), ι υπό άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ ειδικισ εκκακάριςθσ ι
άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ.
ςτ. ∆εν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία
κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ.
-Τα αλλοδαπά φυςικά ι νοµικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ
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διαδικαςία.
η. Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) υπό παφςθ εργαςιϊν.
-Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν υπό παφςθ εργαςιϊν ι υπό άλλθ ανάλογθ
διαδικαςία.
θ. ∆εν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία
κιρυξθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ.
-Τα αλλοδαπά φυςικά ι νοµικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό άλλθ ανάλογθ
διαδικαςία.
κ. Είναι ενιµεροι (οι διαγωνιηόμενοι) ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ όςο και
του ελλθνικοφ δικαίου. Ραράλλθλα, κα δθλϊνουν όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ (οι διαγωνιηόμενοι)
καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ.
ι. Είναι ενιµεροι (οι διαγωνιηόμενοι) ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.
ια. Είναι εγγεγραμμζνοι (οι διαγωνιηόμενοι) ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του
Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά κατονομαηόμενεσ), προκειμζνου για
νομικά πρόςωπα, ι το ειδικό επάγγελμα τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, με το οποίο είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο.
- Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του οικείου
Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ τουσ, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου ι των επαγγελματικϊν οργανϊςεων
αντίςτοιχα, κακϊσ και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν, προκειμζνου για νομικά πρόςωπα, ι
το ειδικό επάγγελμα τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα.
ιβ. ∆εν είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται κατ'
εφαρµογι του π.δ. 60/2007 και ότι δεν ζχουν αρνθκεί να παράςχουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
ιγ. ∆εν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) ςε αποκλειςµό από διαγωνιςµοφσ µε βάςθ αµετάκλθτθ απόφαςθ του
Υπουργοφ Ανάπτυξθσ κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Ρ.∆. 118/07 κατά τθν θµεροµθνία υποβολισ τθσ
προςφοράσ.
ιδ. Ο ςυνεταιριςµόσ λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο ςυνεταιριςµοφσ).
ιε. Δεν απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν.
ιςτ. Συνζταξαν τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων ζλαβαν
γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχονται ρθτά και ανεπιφφλακτα και τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν
προςφορά τουσ είναι ακριβι.
ιη. Αναλαµβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα θλεκτρονικι υποβολι / ζντυπθ
προςκόµιςθ όπου απαιτείται των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (παρ. 2 & 3 του άρκρου 6 του Ρ.∆. 118/07, ςε
ςυνδυαςµό µε το άρκρο 43 του Ρ.∆. 60/07).
ιθ. Ραραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για απόφαςθ του Οργάνου Λιψθσ Αποφάςεων τθσ
Ανακζτουςα Αρχισ, ματαίωςθσ, ακφρωςθσ ι διακοπισ τθσ διαδικαςίασ.
* Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ (1.3) υπογράφεται
και υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόςωπό του.
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1.4 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του
προςϊπου που υπογράφει τθν προςφορά ότι ζχει το εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα εκπροςϊπθςθσ τθσ
επιχείρθςθσ ςτθν εν λόγω διαδικαςία. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα αμφιςβιτθςθσ του
δικαιϊματοσ εκπροςϊπθςθσ, κατά τον επανζλεγχο των δικαιολογθτικϊν πριν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ ωσ
άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από το ωσ άνω πρόςωπο, κα φζρει θμερομθνία
εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των
προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (αρ. 3 Ν. 4250/2014).
Εφ’ όςον θ επιχείρθςθ δεν αμφιςβθτιςει μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθν εκπροςϊπθςι τθσ
από το πρόςωπο που υπζγραψε τθν προςφορά τθσ, θ εκπροςϊπθςθ τεκμαίρεται.
1.5. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, κατά το άρκρο 6 παρ.1 περ. γ. του Ρ.∆. 118/07, εφόςον οι προµθκευτζσ
ςυµµετζχουν ςτουσ διαγωνιςµοφσ µε αντιπρόςωπό / εκπρόςωπό τουσ.

1.6. Τα νοµιµοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυµµετζχοντοσ, και ςυγκεκριμζνα:
α) Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.:
(i) ΨΕΚ ςφςταςθσ (ι ανακοίνωςθ ςφςταςθσ ςτο ΓΕΜΘ),
(ii) Επικυρωμζνο αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με τα ΨΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευκεί όλεσ οι
μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ (ι με τισ ανάλογεσ ανακοινϊςεισ ςτο ΓΕΜΘ) ι επικυρωμζνο αντίγραφο
του ιςχφοντοσ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει)
ςυνοδευόμενο από το ΨΕΚ δθμοςίευςθσ τθσ τελευταίασ κωδικοποίθςθσ (ι τθν ανάλογθ ανακοίνωςθ ςτο
ΓΕΜΘ),
(iii) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων καταςτατικοφ και περί μθ
λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (03) μινεσ πριν τθν θμερομθνία υποβολισ
τθσ προςφοράσ,
(iv) ΨΕΚ (ι ανακοίνωςθ ςτο ΓΕΜΘ) ςτο οποίο ζχει δθμοςιευκεί ανακοίνωςθ περί εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ
προςϊπου βάςει του καταςτατικοφ του και τυχόν ειδικότερθσ εκπροςϊπθςθσ λόγω μεταβίβαςθσ εξουςιϊν –
αρμοδιοτιτων.
(v) Ρρακτικό Δ.Σ. για τισ Α.Ε. ι πρακτικό τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων για τισ Ε.Ρ.Ε. περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ
ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον προβλζπεται από
το καταςτατικό του διαγωνιηομζνου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν
υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα
ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, ωσ αντίκλθτοσ (μόνο εφόςον
επικυμοφν να οριςτεί αντίκλθτοσ).
β) Εάν ο προςφζρων είναι Λ.Κ.Ε.:
(i) Αντίγραφο τθσ ιδρυτικισ πράξθσ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλεσ τισ ζωσ τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ
τροποποιιςεισ κακϊσ και τα αντίςτοιχα αποδεικτικά δθμοςιεφςεωσ των ανωτζρω ςτο Γ.Ε.ΜΘ.
(ii) Ρράξθ του αρμοδίου Διοικοφντοσ Οργάνου (διαχειριςτι) περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία
διαπραγμάτευςθσ, ςτθν οποία μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το
καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι Ρροςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν
υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν Ρροςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα τθσ
διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο ωσ αντίκλθτοσ (μόνο εφόςον επικυμοφν να
οριςτεί αντίκλθτοσ) ,
(iii) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων καταςτατικοφ και περί μθ
λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (03) μινεσ πριν τθν θμερομθνία υποβολισ
τθσ προςφοράσ.
(iv) Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από το ΓΕΜΘ.
γ) Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε. και Ε.Ε.:
(i) Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά αυτοφ ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου
καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει),
(ii) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ,
(iii) Ρράξθ του αρμοδίου Διοικοφντοσ Οργάνου (διαχειριςτι), περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία
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διαπραγμάτευςθσ, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το
καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν
υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα
ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο ωσ αντίκλθτοσ (μόνο εφόςον
επικυμοφν να οριςτεί αντίκλθτοσ).
δ) Εάν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο:
Ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ τθσ.
ε) Εάν ο προςφζρων είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία:
(i) Υποβάλλονται για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ όλα τα ανωτζρω κατά περίπτωςθ ζγγραφα,
(ii) πρακτικό απόφαςθσ του διοικοφντοσ οργάνου κάκε μζλουσ με το οποίο να εγκρίνεται θ ςφμπραξθ με τα
λοιπά μζλθ τθσ ζνωςθσ – κοινοπραξίασ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ και ςτο οποίο κα
περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του κάκε μζλουσ) για υπογραφι
και υποβολι τθσ προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του κάκε
μζλουσ τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ,
(iii) ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ όπου: (α) κα αναλαμβάνουν τα μζλθ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον τθν
ευκφνθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ και τθν ευκφνθ για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, (β) κα ορίηουν κοινό εκπρόςωπο τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για
τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ και τθν εκπροςϊπθςι τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ και των
μελϊν ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθν περίπτωςθ που δεν υπογράφουν όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ τθν κοινι
προςφορά. Ο κοινόσ εκπρόςωποσ ορίηεται με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 7 παρ. 1 του π.δ. 118/2007 (γ) κα ορίηουν ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ ςτθν ζνωςθ/κοινοπραξία
(δ) κα οριοκετοφν με ςαφινεια το μζροσ τθσ προμικειασ που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ ςτθν
ζνωςθ/κοινοπραξία ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ του ςυμμετζχοντοσ ςτθν αλλοδαπι, τα νομιμοποιθτικά ζγγραφά του εκδίδονται
με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό
πιςτοποιθτικό. Για τθν πιςτοποίθςθ του ιςχφοντοσ νομικοφ κακεςτϊτοσ ςε χϊρεσ τθσ αλλοδαπισ, οι
ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν ζνορκθ βεβαίωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι άλλθσ αρμόδιασ αρχισ (και αν
δεν προβλζπεται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τουσ ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
προμθκευτισ), του νομίμου εκπροςϊπου τουσ ςτθν οποία αναγράφεται το νομικό κακεςτϊσ τθσ εταιρείασ και
δθλϊνονται οι αρχζσ οι οποίεσ εκδίδουν τα ςχετικά δικαιολογθτικά για τθ νομιμοποίθςι τουσ. Σε κάκε
περίπτωςθ θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και Διαδικαςιϊν
Διαπραγμάτευςθσ ζχει δικαίωμα να ελζγξει τθν ορκότθτα των δθλωκζντων. Τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα
πρζπει επίςθσ να προςκομίηουν απόφαςθ του κατά το νόμο ι το καταςτατικό αρμοδίου οργάνου για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτθν παροφςα διαδικαςία και το διοριςμό του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ (δεν απαιτείται το
τελευταίο, εάν αυτό προκφπτει από τα νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα).
Γενικά, τα νομικά πρόςωπα κάκε είδουσ πλθν των προαναφερομζνων κα πρζπει να προςκομίςουν όλα τα εκ
του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςισ τουσ και τροποποιιςεισ αυτϊν, κακϊσ και το
νομιμοποιθτικό ζγγραφο όπου ορίηεται ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τουσ.
1.7. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ ςυµµετεχόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, µαηί µε τθν
προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε ςυµµετζχοντα ςτθν ζνωςθ ι
κοινοπραξία. Θ προςφορά των ενϊςεων προμθκευτϊν / κοινοπραξιϊν υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με
ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Φωτοτυπία τθσ ςχετικισ ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ περιλαμβάνεται ςτο
φάκελο δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
1.8. Ππου απαιτείται Υπεφκυνθ Διλωςθ, νοείται για τουσ μεν θμεδαποφσ Υπεφκυνθ Διλωςθ ςφμφωνα με τον
Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του φυςικοφ προςϊπου,
κατά τα οριηόμενα ανωτζρω, για τουσ δε αλλοδαποφσ κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ το οποίο κα
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ του ςτα Ελλθνικά (κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του Κ. Ρολ. Δικ. και
του Κϊδικα περί Δικθγόρων).
1.9. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ
διαδικαςία (εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κάκε είδουσ) υποβάλλονται από
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αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι κατά περίπτωςθ
(όπωσ περιγράφεται κατωτζρω) από αυτόν εντόσ τριϊν (03) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι
υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι
κεϊρθςθ.
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να
προςκομιςκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά
και ςτοιχεία που είτε δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν
φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι, είτε δεν ζχουν εκδοκεί από τισ δθμόςιεσ αρχζσ και τουσ φορείσ τθσ παρ. 2
του άρκρου 11 του Ν. 2690/1999, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1 του Ν. 4250/2014, ϊςτε να μθν υπάρχει
υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αντιγράφων τουσ. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι: θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ,
ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από ςυμβολαιογράφουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ κλπ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα
υπάρχουν τα ανωτζρω, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
1.10. Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου βεβαιοφται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι
οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω
περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου
Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου
Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο περιεχόμενο. Θ
Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο εντόσ του «Φακζλου
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ».
Ρροκειμζνου να διευκολυνκεί το ζργο τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ του αναδόχου,
παρακαλοφνται οι προςφζροντεσ να φροντίηουν ϊςτε κάκε δικαιολογθτικό ι άλλο ζγγραφο που αναφζρεται
ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ να ακολουκεί τθν ίδια ςειρά με αυτι τθσ πρόςκλθςθσ.
1.11. Dumping – εξαγωγικζσ επιδοτιςεισ
α- Θ προςφορά απορρίπτεται και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εφαρµόηεται πολιτικι τιµϊν πϊλθςθσ
κάτω του κόςτουσ καταςκευισ του προϊόντοσ ι τθσ τιµισ απόκτθςθσ του προϊόντοσ για εµπορία (τιµι
Dumping) ι ότι το προςφερόµενο προϊόν είναι αποδζκτθσ εξαγωγικισ επιδότθςθσ. Οι προςφζροντεσ οφείλουν
να είναι γνϊςτεσ των προαναφερκζντων µζτρων τθσ χϊρασ προζλευςθσ του προϊόντοσ ι τθσ καταςκευάςτριασ
εταιρείασ.
β- Οι προςφζροντεσ καταςκευαςτζσ ι εµπορικοί εκπρόςωποι προϊόντων χωρϊν που δεν ζχουν αποδεχκεί τα
πρωτόκολλα Ρολυµερϊν Συµφωνιϊν του Ραγκόςµιου Οργανιςµοφ Εµπορίου (Ρ.Ο.Ε.) ι δε λειτουργοφν ςτο
πλαίςιο ολοκλθρωµζνθσ Τελωνειακισ Ζνωςθσ µε τθν ΕΕ, οφείλουν εγγράφωσ να δθλϊςουν µε τθν προςφορά
τουσ ότι το προςφερόµενο προϊόν τουσ δεν είναι αποδζκτθσ πολιτικισ τιµϊν πϊλθςθσ κάτω του κόςτουσ
καταςκευισ ι τθσ τιµισ απόκτθςθσ του προϊόντοσ για εµπορία (τιµι Dumping) ι αποδεκτισ εξαγωγικισ
επιδότθςθσ.
γ- ∆εν ζχουν τθν υποχρζωςθ κατάκεςθσ τθσ προαναφερκείςασ διλωςθσ οι προςφζροντεσ προϊόντα
προερχόµενα από τα κράτθ-µζλθ τθσ ΕΕ, τθ Νορβθγία, τθν Ελβετία, τισ ΘΡΑ, τθν Ιαπωνία, τον Καναδά, τθν
Αυςτραλία, το Ιςραιλ και τθν Τουρκία κακϊσ και κάκε άλλο κράτοσ που αποδζχεται και εφαρµόηει ςτο χρόνο
που επικυµεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα του Ρ.Ο.Ε. ι που ςυνδζεται µε τθν ΕΕ ςτο πλαίςιο ολοκλθρωµζνθσ
Τελωνειακισ Ζνωςθσ.
Θ ωσ άνω διλωςθ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και
προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι από αυτόν εντόσ τριϊν (03) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι
υποβολι. Πταν υπογράφεται από τον ίδιο φζρει ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ.
1.12. ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ (ΔΘΛΩΣΕΛΣ) ΤΟΥ ΑΚΟΥ 18 ΤΟΥ Ρ.Δ. 118/2007 (Υποβάλλονται ςτο φάκελο των
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ):
Ο ςυμμετζχων υποχρεοφται να προςκομίηει μαηί με τα δικαιολογθτικά ςυμμμετοχισ τα εξισ:
 Διλωςθ τθσ χϊρασ καταγωγισ του τελικοφ προϊόντοσ που προςφζρει (καφςιμα) κακϊσ και του τόπου
εγκατάςταςθσ τθσ εταιρείασ, από τθν οποία κα προµθκεφονται τα υγρά καφςιµα.
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 Υπεφκυνθ διλωςι του ςυμμετζχοντοσ προσ τον φορζα μασ ότι ο νόµιµοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ
(από τθν οποία προμθκεφονται τα καφςιμα) ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριµζνθσ προµικειασ,
ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςε αυτόν (ςτο ςυμμετζχοντα).
Οι ωσ άνω δθλϊςεισ – υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνεσ από το ωσ άνω πρόςωπο, κα
φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (αρ. 3 Ν.
4250/2014). Επίςθσ, υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι από αυτόν εντόσ τριϊν (03) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι
υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι
κεϊρθςθ.
Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, κα απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ.
1.13. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000 ΕΥΩ
Επιπροςκζτωσ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, οι ςυμμετζχοντεσ, επειδι πρόκειται για διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ
προχπολογιςμοφ άνω του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρϊ, οφείλουν να κατακζςουν για τθ ςυμμετοχι τουσ
ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν κατωτζρω παράγραφο (ειδικοί όροι
για διαδικαςίεσ διαπραγμάτευςθσ άνω του 1.000.000 ευρϊ) ωσ υποβαλλόμενα κατά το ςτάδιο αυτό.
1. Δεδομζνου ότι πρόκειται για διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ με προχπολογιςμό ανϊτερο του ενόσ εκατομμυρίου
(1.000.000) ευρϊ, θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, ελζγχει, επί ποινι απαραδζκτου τθσ υποψθφιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα ςτθν περ. α’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ίδιου νόμου,
όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 4 του ν. 3414/2005. Για το ςκοπό αυτό, οι προςφζροντεσ υποβάλουν µαηί µε τθν
προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςµοφ, ςτον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ,
υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και ςτθν οποία δεν
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (αρ. 3 Ν. 4250/2014), ςτθν οποία αναγράφονται τα
ςτοιχεία του διαγωνιςµοφ ςτον οποίο ςυµµετζχει και δθλϊνεται ότι «θ ςυμμετζχουςα δεν αποτελεί εξωχϊρια
εταιρεία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διάταξθ του άρκρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει».
Θ κιρυξθ του απαραδζκτου γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι αμζςωσ μετά το άνοιγμα του επιμζρουσ φακζλου
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
2. Επειδι πρόκειται για διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ με προχπολογιςμό ανϊτερο του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000)
ευρϊ και προκειμζνου να καταςτεί εφικτόσ ο ζλεγχοσ τθσ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από τισ διαγωνιςτικζσ
διαδικαςίεσ, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων υπθρεςιϊν,
ςυμβάςεων δθμοςίων προμθκειϊν και ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, κα πρζπει οι ανϊνυμεσ
εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, αυτοτελϊσ ι ςε κοινοπραξία ι ζνωςθ
προςϊπων ι ςε οποιαςδιποτε μορφισ οντότθτα να προςκομίηουν με τα λοιπά δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και επί
ποινι απαραδζκτου και τα ακόλουκα ζγγραφα:
Α. Οι ελλθνικζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του π.δ. 82/1996
όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 3310/2005, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το
άρκρο 8 του Ν. 3414/2005 και υπό τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται από τισ εν λόγω διατάξεισ, ιτοι:
αα) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ, που εποπτεφει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ν.2190/1920 τθν
Εταιρεία, από το οποίο προκφπτει ότι οι μετοχζσ τθσ, με βάςθ το ιςχφον καταςτατικό τθσ, είναι ονομαςτικζσ.
Ρροκειμζνου περί Εταιρείασ τθσ οποίασ οι μετοχζσ ιταν ςτο παρελκόν, βάςει του Καταςτατικοφ, ανϊνυμεσ,
πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ να ζχει ολοκλθρωκεί θ τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ τθσ
Εταιρείασ, ϊςτε το ςφνολο των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ να ζχει μετατραπεί ςε ονομαςτικζσ, με τθν
καταχϊρθςθ ςτο οικείο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ απόφαςθσ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ για τθν
ζγκριςθ τθσ τροποποίθςθσ του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ πρζπει
επίςθσ να ζχει προςκαλζςει τουσ μετόχουσ τθσ, κατόχουσ ανωνφμων μετοχϊν οιαςδιποτε κατθγορίασ και
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μορφισ (τίτλοι ανωνφμων μετοχϊν ι και ανϊνυμα αποκετιρια ζγγραφα) όπωσ προςζλκουν και
κατακζςουν τισ ανϊνυμεσ μετοχζσ τουσ ςτθν Εταιρεία, προκειμζνου αυτι να καταρτίςει το μετοχολόγιο και
να τισ αντικαταςτιςει με ονομαςτικζσ.
ββ) Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ Εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε
μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεiα αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ Εταιρείασ, με ειδικι αναφορά
κατά κατθγορία των μετοχϊν που τυχόν ςτεροφνται των δικαιωμάτων παράςταςθσ και ψιφου ςτθ Γενικι
Συνζλευςθ και των περιουςιακϊν δικαιωμάτων, το πολφ "τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ" πριν από τθν θμζρα
υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εφόςον από τθν ανωτζρω κατάςταςθ των μετόχων προκφπτει ότι μζτοχοι τθσ Εταιρείασ είναι άλλεσ
ανϊνυμεσ εταιρείεσ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%),
αυτζσ πρζπει να ζχουν, βάςει του καταςτατικοφ τουσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ και να ζχουν προςκομίςει ςτθν
Εταιρεία βεβαίωςθ περί του ότι οι μζτοχοι τουσ είναι φυςικά πρόςωπα, προςωπικζσ εταιρείεσ, ΕΡΕ ι
οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ νομικά πρόςωπα πλθν ανωνφμων εταιρειϊν. Αν μζτοχοι και αυτϊν των
ανωνφμων εταιρειϊν είναι ανϊνυμεσ εταιρείεσ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%), πρζπει και οι τελευταίεσ να ζχουν ονομαςτικζσ μετοχζσ και να
προςκομίςουν αντiςτοιχθ βεβαίωςθ περί του ότι οι μζτοχοί τουσ είναι φυςικά πρόςωπα, προςωπικζσ
εταιρείεσ, ΕΡΕ ι οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ νομικά πρόςωπα πλθν ανωνφμων εταιρειϊν. Αν μζτοχοι και
των τελευταίων ανωνφμων εταιρειϊν είναι ανϊνυμεσ εταιρείεσ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό
κεφάλαιο τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%), πρζπει και οι τελευταίεσ να προςκομίςουν βεβαίωςθ περί του
ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και βεβαιϊςεισ για τουσ μετόχουσ τουσ, αντίςτοιχα με όςα ορίηονται
παραπάνω, ζωσ ότου προςδιοριςκοφν μζχρι φυςικοφ προςϊπου ι προςωπικισ εταιρείασ ι ΕΡΕ ι
οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ νομικοφ προςϊπου πλθν ανωνφμου εταιρείασ οι τελικοί μζτοχοι όλων των
ανωνφμων εταιρειϊν. Για τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, θ εταιρεία τθρεί
επιπλζον ειδικό μετοχολόγιο για τουσ μετόχουσ τθσ που είναι ανϊνυμεσ εταιρείεσ.
Β. Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ εφόςον ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ,
επιβάλλεται για το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ι για ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, θ ονομαςτικοποίθςθ των
μετοχϊν τουσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου:
αα) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ κατά το δίκαιο του κράτουσ τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ, από το οποίο
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τθσ, με βάςθ το ιςχφον καταςτατικό τθσ, είναι ονομαςτικζσ. Ρροκειμζνου περί
εταιρείασ τθσ οποίασ οι μετοχζσ ιταν ςτο παρελκόν βάςει του καταςτατικοφ τθσ ανϊνυμεσ, πρζπει κατά τθν
υποβολι τθσ υποψθφιότθτασ να ζχει ολοκλθρωκεί και εγκρικεί από τθν εποπτεφουςα αρχι, τροποποίθςθ
καταςτατικοφ τθσ, ϊςτε το ςφνολο των μετοχϊν τθσ να ζχει μετατραπεί ςε ονομαςτικζσ,
ββ) Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ υποψιφιασ εταιρείασ και τον αρικμό των
μετοχϊν κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο τθροφμενο βιβλίο μετόχων κατά το
δίκαιο του κράτουσ τθσ ζδρασ τθσ με θμερομθνία το αργότερο τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι τθσ υποψθφιότθτασ,
γγ) Κάκε άλλο ζγγραφο από το οποίο μπορεί να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου
των μετοχϊν τθσ υποψιφιασ εταιρείασ που ζχει ςυντελεςτεί το αργότερο τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ
πριν από τθν υποβολι τθσ υποψθφιότθτασ.
Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ενθμερωμζνα από τθν ανάδοχο εταιρεία ςτθν Υπθρεςία,
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν, Τμιμα 2ο , πριν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ. Από τα ανωτζρω ζγγραφα υπό ςτοιχεία (ββ) και (γγ) πρζπει να προκφπτει ονομαςτικοποίθςθ
μζχρι φυςικοφ προςϊπου τθσ αναδόχου εταιρείασ που ζχει ςυντελεςτεί το αργότερο τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ ςτθν Υπθρεςία, Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν, Τμιμα 2ο.
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ
ςυςτάςεωσ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Γ. Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ εφόςον ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ, δεν
προβλζπεται, για το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ι για ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, θ ονομαςτικοποίθςθ των
μετοχϊν τουσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου:
αα) Βεβαίωςθ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
τουσ. Αν δεν εκδίδεται τζτοια βεβαίωςθ, προςκομίηεται ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και ςτθν
οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (αρ. 3 Ν. 4250/2014),
ββ) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ των μετόχων τουσ που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%)
των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ. Σε περίπτωςθ που θ εταιρεία δεν τθρεί
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ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων, υποχρεοφται να προςκομίςει ςχετικι κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι
Συνζλευςθ, εφόςον οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία
οφείλει να αιτιολογιςει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν είναι γνωςτοί οι ωσ άνω μζτοχοι, θ δε
Ανακζτουςα Αρχι δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι να αποδείξει τθ δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλει τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ
των μετόχων τθσ, διαφορετικά θ μθ υποβολι τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε
βάροσ τθσ εταιρείασ. Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια
αρχι του κράτουσ τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Δ. Εταιρείεσ ειςθγμζνεσ ςτα Χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ
Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον
προςφζροντα, θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και ςτθν οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου
τθσ υπογραφισ (αρ. 3 Ν. 4250/2014), ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ
διαπραγμάτευςθσ ςτθν οποία ςυµµετζχει και δθλϊνεται ότι θ επιχείρθςθ είναι ειςθγμζνθ ςτο χρθματιςτιριο
κράτουσ – μζλουσ ΕΕ ι ΟΟΣΑ με ζνδειξθ του χρθματιςτθρίου, δεδομζνου ότι ςτισ εταιρίεσ αυτζσ δεν υφίςταται θ
υποχρζωςθ περαιτζρω ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου.
Ε. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ εταιρείασ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ανϊνυμθσ
εταιρείασ θ εταιρεία υποχρεοφται να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον
προςφζροντα, θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και ςτθν οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου
τθσ υπογραφισ (αρ. 3 Ν. 4250/2014), ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςµοφ ςτον οποίο
ςυµµετζχει και δθλϊνεται ότι δεν ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ςτο εταιρικό τθσ κεφάλαιο. (Σε περίπτωςθ που
ςυμμετζχει ςτο εταιρικό τθσ κεφάλαιο ανϊνυμθ εταιρεία για τθν κατζχουςα εταιρικά μερίδια ανϊνυμθ εταιρεία
ιςχφουν τα ανωτζρω λεπτομερϊσ αναφερόμενα.)
3. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά του παρόντοσ όρου υποβάλλονται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε
μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται (με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά) από αυτόν εντόσ τριϊν (03) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι
υποβολι ςτθν υπθρεςία που διενεργεί τθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο
φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
Τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από
τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ.
4. Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία που απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που είτε
δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι
του υπογραφι, είτε δεν ζχουν εκδοκεί από τισ δθμόςιεσ αρχζσ και τουσ φορείσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του
Ν. 2690/1999, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1 του Ν. 4250/2014, ϊςτε να μθν υπάρχει υποχρζωςθ
επικφρωςθσ των αντιγράφων τουσ. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι: ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από
ςυμβολαιογράφουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ κλπ.

2. ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ:
2.1 Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου
πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται
να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν τεχνικι
προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο
προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Ο Ψάκελοσ τθσ «ΤΕΩΝΙΚΘΣ
ΡΟΣΨΟΑΣ» περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ςυνθμμζνα ςτθ
παροφςα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Αϋ και ΣΤϋ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ).
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2.2 Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus – ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα), κα
πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα
δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων
(Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου.
2.3 Τυχόν περιλαμβανόμενεσ ςτθν τεχνικι προςφορά δθλϊςεισ φζρουν ψθφιακι υπογραφι και όταν
υπογράφονται από τον ίδιο (τον προςφζροντα) δεν απαιτείται κεϊρθςθ. Τα ανωτζρω ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε
μορφι αρχείου τφπου pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (03) εργάςιμων
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Οι
δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν
απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ.
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ – τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να
προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά
και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν
φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι: πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ.
2.4 Στθν Τεχνικι Ρροςφορά, µε ποινι απόρριψθσ, δεν κα γίνεται καµία αναφορά ςε οικονοµικά μεγζκθ ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται µόνο ςτθν οικονοµικι προςφορά.

Β. ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΡΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ»:
Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του
προςφζροντα.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι
Ρροςφορά».
Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ.
Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά
και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του
ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
Στθν οικονομικι προςφορά αναγράφεται θ τιμι και το ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ όπωσ ορίηεται ςτθν
παράγραφο 4 του Ραραρτιματοσ Β’, επεξθγείται κατωτζρω κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα Ηϋ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ
προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3)
δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν
από τθν Τιμι Αναφοράσ που τίκεται ςτο Ραράρτθμα Ηϋ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ για το αντίςτοιχο υπό
προμικεια είδοσ.
Τιμζσ Αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν κακϊσ και ςχετικζσ οδθγίεσ – διευκρινιςεισ παρζχονται ςτο
Ραράρτθμα Ηϋ «ΟΔΘΓΛΕΣ – ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ».
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ηϋ ςε
μορφι pdf.
Γ. ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ:
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 20 του Ρ.∆. 118/07, ο προςφζρων ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θµερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του
αποςτζλλεται θλεκτρονικά μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, οφείλει να υποβάλει θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε
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μορφι αρχείου .pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα κατωτζρω κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά:
1. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ :
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για:
(1) Κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π.δ/τοσ 60/2007, ιτοι:
- Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ
δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 τθσ 29.1.1998, ςελ. 1).
- Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26 Μαΐου
1997 (ΕΕ C195 τθσ 25.6.1997), ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2).
- Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48).
- Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10 θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ
28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ , θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το
Ν.2331/1995 (Αϋ-173) και τροποποιικθκε με το Ν.3424/2005 (Αϋ-305).
(2) Κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.
(3) Κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ
δραςτθριότθτασ.
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,
οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf τισ αναφερόμενεσ ςε
αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ .
β. Ριςτοποιθτικό/ά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, από το/τα οποίο/α να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και
επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
γ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι υπό ςυνκικεσ τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ του αρ. 106ια του
Ρτωχευτικοφ Κϊδικα και τθσ διαδικαςίασ αναδιοργάνωςθσ του αρ. 107 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα.
δ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι υπό ςυνκικεσ τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ του
αρ. 106ια του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα και τθσ διαδικαςίασ αναδιοργάνωςθσ του αρ. 107 του Ρτωχευτικοφ
Κϊδικα.
ε. Ριςτοποιθτικό/α αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου,
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, από το/τα οποίο/α να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ και επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ.
ςτ. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (θ
ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των οργανιςμϊν κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν
προςωπικό κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ). Θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται ψθφιακά και
δεν χρειάηεται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ.
η. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο ςυμμετζχων ζχει δθλϊςει ςτθν
Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ
προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ ειδοποίθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ.
θ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ειδοποίθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
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κατακφρωςθσ.
- Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων β, γ, δ, ε, ζ
και η εκδίδονται µε βάςθ τθν ιςχφουςα νοµοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθµζνοι, από τθν οποία και
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
κ. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ και
αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ. Για όςουσ αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, από αρμόδια αρχι του Δθμοςίου ι του οικείου Ο.Τ.Α.
2. Οι αλλοδαποί :
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ α τθσ ωσ άνω παραγράφου 1 του παρόντοσ
κεφαλαίου (Γ).
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,
οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf τισ αναφερόμενεσ ςε
αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
β. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ,
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ τουσ. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ςυνκικεσ ειδικισ
εκκακάριςθσ του αρ. 106ια του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα και τθσ διαδικαςίασ αναδιοργάνωςθσ του αρ. 107 του
Ρτωχευτικοφ Κϊδικα ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ τουσ.
γ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.
δ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί
υπό διαδικαςία κζςθσ ςε προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο
δίκαιο τθσ χϊρασ του.
ε. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι
διαχείριςθ και επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ.
ςτ. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι,
αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό (θ ωσ άνω
υπεφκυνθ διλωςθ κα περιλαμβάνει το ςφνολο των οργανιςμϊν κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
ςτουσ οποίουσ ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό
κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ).
η. Ριςτοποιθτικό / πιςτοποιθτικά τθσ / των κατά περίπτωςθ αρμόδιασ/ιων δικαςτικισ/ων ι
διοικθτικισ/ων αρχισ/ων τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το/τα οποίο/α να προκφπτει ότι κατά τθν
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, ο ςυμμετζχων για όποιουσ φορείσ ζχει δθλϊςει ςτθν Υπεφκυνθ
Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(κφριασ και επικουρικισ).
θ. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν
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θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ειδοποίθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Πταν ο Οικονομικόσ
φορζασ δεν διακζτει ελλθνικό αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) υποβάλλει θλεκτρονικά ςε μορφι
αρχείου τφπου pdf εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία ειδοποιιςεωσ ςε αυτόν Ριςτοποιθτικό που
εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωςθ αρχι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι
κατά τθν θµεροµθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιµεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν
πλθρωµι των φόρων και τελϊν. Ακολοφκωσ, κατακζτει τθν ωσ άνω φορολογικι ενθμερότθτα ςτθν αρμόδια
υπθρεςία (ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ο) ι τθν αποςτζλλει ταχυδρομικά, ςε ζντυπθ μορφι εντόσ τριϊν (03) εργαςίμων θμερϊν
από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ υποβολισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ωσ
θμερομθνία κατάκεςθσ λογίηεται θ θμερομθνία αποςτολισ που αποδεικνφεται από τθ ςφραγίδα
ταχυδρομείου.
κ. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο
να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι
ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του και το ειδικό επάγγελμα του, από το
οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ και ότι
εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
3. Τα νοµικά πρόςωπα θµεδαπά ι αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογθτικά των παραγράφων 1 και 2 αντίςτοιχα.
- Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ
τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του νομικοφ προςϊπου, των ωσ άνω παραγράφων, αφορά:
α) όλουσ τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ και τουσ ∆ιαχειριςτζσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε,
β) όλουσ τουσ ∆ιαχειριςτζσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ε.Ρ.Ε., Μονοπρόςωπθ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Μονοπρόςωπθ
Ι.Κ.Ε.,
γ) τον Ρρόεδροσ του ∆.Σ. και όλουσ τουσ ∆ιευκφνοντεσ Σφµβουλουσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Α.Ε. και
δ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νοµικοφ προςϊπου όλουσ τουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ του.
β. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόςωπα), και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ ι υπό
άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).
γ. Εφόςον από τθν υποβολι των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων
ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει με
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (π.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ, μεταβολι ΔΣ,
αλλαγι διαχειριςτι).
4. Οι ςυνεταιριςµοί :
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του Δ.Σ.
δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ α τθσ
παραγράφου 1 παρόντοσ κεφαλαίου (Γ).
β. Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων β-θ τθσ παραγράφου 1 (εφόςον πρόκειται για θμεδαποφσ
ςυνεταιριςμοφσ), και των περιπτϊςεων β-θ τθσ παραγράφου 2 (εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ
ςυνεταιριςμοφσ) κακϊσ και τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων β και γ τθσ παραγράφου 3 παρόντοσ
κεφαλαίου (Γ).
γ. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
5. Οι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ ςυµµετεχόντων που υποβάλουν κοινι προςφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ
/Κοινοπραξία.
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ ςτον προςφζροντα υποβάλλονται από
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται (με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται
αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά) από αυτόν εντόσ τριϊν (03) εργάςιμων θμερϊν από τθν
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θλεκτρονικι υποβολι ςτθν υπθρεςία που διενεργεί τθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ. Πταν υπογράφονται
από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
Τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από
τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ.
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά
Κατακφρωςθσ» που απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ
προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που είτε δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι, είτε δεν ζχουν εκδοκεί από τισ
δθμόςιεσ αρχζσ και τουσ φορείσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του Ν. 2690/1999, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 1 του Ν. 4250/2014, ϊςτε να μθν υπάρχει υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αντιγράφων τουσ. Ωσ τζτοια
ςτοιχεία ενδεικτικά είναι: ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από ςυμβολαιογράφουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ κλπ.
Δ. ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΡΟΥ ΚΑΤΑΤΛΚΕΝΤΑΛ ΡΛΝ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΘΣ:
1. Οι επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπάγονται ςτα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α.
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005». Ειδικότερα,
για τθν εφαρμογι του άρκρου 5 του ν. 3310/2005, όπωσ τοφτο τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του ν. 3414/2005, ενόψει τθσ
υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, οι επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, κα πρζπει να προςκομίηουν, δια
των νομίμων εκπροςϊπων τουσ, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ςτθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν &
Εποπτείασ Αποκθκϊν, Τμιμα 2ο), πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986,
όπωσ ιςχφει, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, ότι δεν ζχει εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του ν.
3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του ν. 3414/2005. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν υπ’ αρικ.
20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ (ΨΕΚ Β’ 1673/2007) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 5 του ν.
3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Το Εκνικό Συμβοφλιο αδιοτθλεόραςθσ (Ε.Σ..) ελζγχει κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 5 του Ν. 3310/2005 εάν
ςυντρζχει ςε επιχείρθςθ που ςυνάπτει δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αςυμβίβαςτθ ιδιότθτα ι απαγόρευςθ, κατά τθν ζννοια και
υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 3 και 4 του νόμου αυτοφ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ είναι διαρκισ και καταλαμβάνει το
χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν ολοκλιρωςθ εκτζλεςισ τθσ. Για το ςκοπό
αυτό πριν από τθν υπογραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ απαιτείται θ υποβολι από τθν επιχείρθςθ ςτο Τμιμα Ελζγχου
Διαφάνειασ του Ε.Σ.. αίτθςθσ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ μθ ςυνδρομισ αςυμβιβάςτων ιδιοτιτων και
απαγορεφςεων, κατά τθν ζννοια και υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 3 και 4 του Ν. 3310/2005. Στθν αίτθςθ αυτι
αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του αντικειμζνου τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ι τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Με τθν αίτθςθ ςυνυποβάλλονται τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τον ζλεγχο των
αςυμβιβάςτων ιδιοτιτων και των απαγορεφςεων του νόμου αυτοφ.
Σε περίπτωςθ εκδόςεωσ, πριν τθν υπογραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, οριςτικισ καταδικαςτικισ απόφαςθσ που
ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, με τθν οποία διαπιςτϊνεται κατά τον Ν. 3310/2005 θ τζλεςθ του αδικιματοσ τθσ ενεργθτικισ
διαφκοράσ, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει, χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ, να υποβάλει τθν απόφαςι τθσ περί
αποκλειςμοφ του υποψθφίου ςτο Ε.Σ.., προκειμζνου να ελεγχκεί, το αργότερο πριν τθν υπογραφι τθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ, ο αποκλειςμόσ του. Μετά τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, θ επιχείρθςθ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτο
Τμιμα Ελζγχου Διαφάνειασ του Ε.Σ.. οποιαδιποτε αλλαγι των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, που εμπίπτουν ςτισ
αςυμβίβαςτεσ ιδιότθτεσ ι τισ απαγορεφςεισ, κατά τθν ζννοια και τισ προχποκζςεισ των άρκρων 3 και 4 του Ν.
3310/2005, κακ` όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςισ τθσ. Σε
περίπτωςθ εκδόςεωσ, μετά τθν υπογραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, οριςτικισ καταδικαςτικισ απόφαςθσ που ζχει
ιςχφ δεδικαςμζνου, με τθν οποία διαπιςτϊνεται κατά τα ωσ άνω θ τζλεςθ του αδικιματοσ τθσ ενεργθτικισ διαφκοράσ,
θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει, χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει τθν απόφαςι τθσ περί εκπτϊςεωσ του
αναδόχου ςτο Ε.Σ.., προκειμζνου να ελεγχκεί θ ζκπτωςι του.
Τα ζγγραφα των επιχειριςεων που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 5 του Ν.
3310/2005 καταχωρίηονται ςε ειδικό μθτρϊο που τθρείται ςτο Τμιμα Ελζγχου Διαφάνειασ του Ε.Σ.., ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του νόμου αυτοφ, ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων αυτϊν ι, εφόςον ζχει εγερκεί
δικαςτικι αμφιςβιτθςθ, ζωσ τθν ζκδοςθ τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. Το ειδικό μθτρϊο ενθμερϊνεται με βάςθ
τισ γνωςτοποιοφμενεσ ι εντοπιηόμενεσ μεταβολζσ, τθρουμζνων των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (ΨΕΚ 50 Α`), όπωσ
ιςχφει. Το Ε.Σ.. διαςταυρϊνει τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ που υποβάλλονται ςε αυτό με τα ςτοιχεία των
επιχειριςεων μζςων ενθμζρωςθσ που τθροφνται ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων του Τμιματοσ Ελζγχου Διαφάνειασ,
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 7 παρ. 2 εδάφ. β`του Ν.2863/2000 (ΨΕΚ 262 Α`) και 10α του
Ρ.δ. 213/1995 (ΨΕΚ 112 Α`), όπωσ αυτό προςτζκθκε με το άρκρο 1 παρ. 2 του Ρ.δ. 310/1996 (ΨΕΚ 214 Α`). Θ
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διαςταφρωςθ των ςτοιχείων καταλαμβάνει και τον ζλεγχο τθσ μεταβολισ αυτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ τθσ
επιχείρθςθσ ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία ι διαδικαςία ανάκεςθσ για τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.
3. Επίςθσ, οι προςφζροντεσ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλουν ςτθν Υπθρεςία μασ τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά:
α) Αντίγραφο τθσ άδειασ διακίνθςθσ πετρελαιοειδϊν προϊόντων από τθν αρμόδια διοικθτικι αρχι
β) Αντίγραφο τθσ άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων

Ε. ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΕΛΣ
1. Θ ζνωςθ / κοινοπραξία προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται ψθφιακά,
υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν υποχρεοφνται,
μαηί με τθν προςφορά τουσ, να υποβάλλουν όλα τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία για
κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. Κατϋ εξαίρεςθ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ μπορεί
να είναι είτε ςτο όνομα όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ είτε ςτο όνομα ενόσ εξ αυτϊν, πλθν όμωσ
τότε κα περιλαμβάνει όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ ι
ζνωςθσ.
2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ μετά τθν θλεκτρονικι τθσ υποβολι ςτο Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ., υποβάλλεται υποχρεωτικά ςε
πρωτότυπθ μορφι ςτθν Υπθρεςία (ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ο).
3. Το πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ι
φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτφπου, υπογεγραμμζνο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
Δ.Ο.Υ. ι να ζχει εκδοκεί από το διαδίκτυο μζςω του ‘’ΤAXIS NET’’, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που αυτό κα
αναηθτείται αυτεπάγγελτα από τθν Υπθρεςία.
4. Εάν ςε κάποια Ωϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα απαιτοφμενα από τθν
παροφςα πρόςκλθςθ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι ότι αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ
περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου
ι, όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι
προζλευςθσ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ
χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι
ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ (αναλυτικά αναφερόμενεσ). Επιςθμαίνεται ότι εκτόσ από τθν υπεφκυνθ
διλωςθ / ζνορκθ βεβαίωςθ κα πρζπει να υποβάλλεται και θ ανωτζρω περιγραφόμενθ βεβαίωςθ
οποιαςδιποτε αρχισ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ
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YΡΟ∆ΕΛΓΜΑ Αϋ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία
Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΩΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΩΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Κατάςτθµα (∆/νςθ οδόσ –
αρικµόσ ΤΚ FAX)

(1)................................

.................................

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................
ΕΥΩ .........................................

Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/
∆ιεφκυνςθ Ρροµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τµιµα 2ο, Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10 (Λιμζνασ
Ρειραιϊσ)

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΜΑΣ ΥΡ’ ΑΛΚΜ. .................... ΡΟΣΟΥ................................. ΕΥΩ
1. Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφµενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ µζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ
.............................................................................................................................................. υπζρ του (2)
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΨΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυµµετοχι του / τθσ / τουσ ςφμφωνα με τθν
(αρικμό / θμερομθνία) ......... Ρρόςκλθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμ. 2ο για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ «Ρρομικεια καυςίμων ........................... (3) για το / τα τμιμα / τα ................................ (4)
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ........ (5) πρόςκλθςι ςασ.
2. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει µόνο τισ από τθν ςυµµετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του
/ τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
3. Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί µε µόνθ τθ διλωςι ςασ, ολικά ι µερικά
χωρίσ καµία από µζρουσ µασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το νόμω/ ουςία
βάςιµο ι µθ τθσ απαίτθςθσ µζςα ςε τρεισ (03) θµζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
4. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιµου.
5. Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ
ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
6. Θ παροφςα ιςχφει µζχρι τθν.................................................................................. (6)
7. Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
(7).

∆ιατελοφµε µε τιµι
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(8).............................
Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Επωνυµία αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ – Σε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ
ςυμπλθρϊνονται όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ
3. Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ. ςφμφωνα με το άρκρο 25 του
π.δ. 118/2007
4. Εφ’ όςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ / τμθμάτων τθσ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του / των τμιματοσ / τμθμάτων
για το / τα οποίο / οποία υποβάλλεται προςφορά.
5. Αρικµόσ πρόςκλθςθσ
6. Εφόςον θ εγγφθςθ είναι µε οριςµζνθ θµεροµθνία λιξθσ.
ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ
Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι µεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα θμζρεσ (30) του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθν Ρρόςκλθςθ. (6)
7. Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν
ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΨΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ
του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
8. Ονοµατεπϊνυµο – Υπογραφι του εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ Βϋ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία
Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΩΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΩΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Κατάςτθµα (∆/νςθ οδόσ –
αρικµόσ ΤΚ FAX)

(1)................................

.................................

Hµεροµθνία ζκδοςθσ ................. (2)
ΕΥΩ .........................................

Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/
∆ιεφκυνςθ Ρροµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τµιµα 2ο, Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10 (Λιμζνασ
Ρειραιϊσ) (3)

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΛΚΜ. .........................(4) ΡΟΣΟΥ................................. ΕΥΩ
1. Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα,
παραιτοφµενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ µζχρι του ποςοφ των ευρϊ
............................... (5) υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΨΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) (6) ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν
καλι εκτζλεςθ του / των τμιματοσ / τμθμάτων τθσ υπ’ αρικμ. ..... Σφµβαςθσ (7) για τθν προμικεια
...................... (8) ςφμφωνα με τθν (αρικμό / θμερομθνία) ................... Ρρόςκλθςθ του Υπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμ. 2ο.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το νόμω ι ουςία βάςιμο εν όλωι εν μζρει
τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε τρεισ (03) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ
παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ.
2. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ...................(9).
3. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιµου.
4. Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ
ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
5. Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε (10).
∆ιατελοφµε µε τιµι
(11).............................
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Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Τόποσ - χρονολογία
3. Θ αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. Στοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολόγραφα
6. Ονοµατεπϊνυµο αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
7. Αρικµόσ τθσ Σφμβαςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι
παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά
πλζον δφο (02) μινεσ
10. Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν
ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΨΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ
του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
11. Υπογραφι εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ. Ονοµατεπϊνυµο
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΝΑΥΤΛΛΛΑΣ ΚΑΛ ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΕΡΟΡΤΕΛΑΣ ΑΡΟΚΘΚΩΝ
ΤΜΘΜΑ 2ο
Αρικµ. Σφµβαςθσ: ………………...
ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΞΛΑΣ ΕΥΩ # …………………………………..……€ #
«Ρρομικεια Καυςίμων κίνθςθσ / κζρμανςθσ».
Στον Ρειραιά, ςιµερα τθν ……………του μθνόσ ………………., του ζτουσ 201…, θμζρα ……………. ςτο Γρ. …….
τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιµζνασ Ρειραιϊσ), οι
υπογεγραµµζνοι αφενόσ ο Υπουργόσ (ι το όργανο ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε θ αρμοδιότθτα ι παραςχζκθκε θ
προσ τοφτο εξουςιοδότθςθ), που εκπροςωπεί µε τθν ιδιότθτά του αυτι και ςφµφωνα µε τισ κείµενεσ διατάξεισ το
Ελλθνικό ∆θµόςιο, φςτερα από τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ που δόκθκε με
τθν υπ’ αρικμ. ……………………………. Απόφαςθ, και αφετζρου θ εταιρεία µε τθν επωνυµία ………….………………………….
και το διακριτικό τίτλο................, ΑΨΜ ……………………………, ΔΟΥ …………………….., που εδρεφει ςτ …………………,
Δ/νςθ ………………………., Τ.Κ.…………….., Τθλ. ………………., ΨΑΞ……………………, που κα καλείται ςτο εξισ «ΕΤΑΙΕΙΑ»,
θ οποία ςυςτάκθκε µε το υπ’ αρικµ. ……………………….. καταςτατικό, όπωσ αυτό δθμοςιεφκθκε ςτο............. και
τθν οποία εκπροςωπεί για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ δυνάµει του ανωτζρω κωδικοποιθµζνου
καταςτατικοφ και του υπ’ αρικμ. ……… Ρρακτικοφ του Δ.Σ. (ΨΕΚ ςυγκρότθςθσ Δ.Σ. ςε ςϊμα
........................................), ο/θ ……………………….., νόµιµοσ εκπρόςωποσ και διαχειριςτισ τθσ .......................... ,
κάτοχοσ του υπ’ αρικµ.
………………………. δελτίου αςτυνοµικισ ταυτότθτασ που εκδόκθκε από το ΑΤ
..........................................., ςυµφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:
Με βάςθ τθ Δ/ξθ 01/2015 διενεργικθκε τθν 08-09-2015 ανοικτόσ διαγωνιςμόσ, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, με
κριτιριο κατακφρωςθσ το υψθλότερο ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ
νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ
του, όπωσ προκφπτει από το εκάςτοτε δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν καυςίμων που εκδίδεται από το
Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ/ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτι ανά
νομό, για τθν: α) «Ρρομικεια καυςίμων κίνθςθσ Λιμενικϊν Αρχϊν», προχπολογιςμοφ # 200.000,00 € #
για το τελευταίο δίμθνο του 2015 και # 1.200.000,00 € # για το ζτοσ 2016 (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ
όπου προβλζπεται), β) «Ρρομικεια καυςίμων κίνθςθσ Ρλοθγικοφ ςτακμοφ Ρειραιά», προχπολογιςμοφ
# 440.000,00 € # (απαλλάςςεται ΨΡΑ) και γ) «Ρρομικεια καυςίμων κζρμανςθσ για τισ Ακαδθμίεσ
Εμπορικοφ Ναυτικοφ», προχπολογιςμοφ # 175.000,00 € # (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ) , ςυνολικισ
προχπολογιςκείςασ αξίασ # 2.015.000,00 € # (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ όπου προβλζπεται).
Με βάςθ τθν υπ’ αρικμ πρωτ. 2832.1/46437/15-12-2015 απόφαςθ του ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2Ο
ματαιϊκθκε ο ωσ άνω τακτικόσ διαγωνιςμόσ για τον λόγο ότι δεν υποβλικθκε καμία προςφορά και
αποφαςίςτθκε θ προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ
διαγωνιςμοφ για τθν κάλυψθ των ωσ άνω αναγκϊν υπό τθν προχπόκεςθ τθσ παροχισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ
από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του άρκρου 25 παρ. 1 εδ. α του π.δ.
60/2007.
Με τθν υπ’ αρικμ. 285/2015 απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
παραςχζκθκε θ ωσ άνω ςφμφωνθ γνϊμθ.
Με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. ....../2016 Ρρόςκλθςθ διενεργικθκε τθν ……………………… θ διαδικαςία
διαπραγμάτευςθσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ το υψθλότερο ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ
εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν
θμζρα τθσ παράδοςθσ του, όπωσ προκφπτει από το εκάςτοτε δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν καυςίμων που
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εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ/ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και
Καταναλωτι ανά νομό, για τθν προμικεια ……………… ……………………………, προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ
……………………… € (ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. όπου προβλζπεται) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του / τθσ
……………………….
Αποτζλεςμα τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ ιταν θ κατακφρωςθ τθσ εν
κζματι προμικειασ με τθν υπ’ αρικμ. ………………………….. Απόφαςθ του .................. ςτθν εταιρεία με τθν
επωνυμία: «……………………………………» και το διακριτικό τίτλο........, ςφμφωνα με τθν προςφορά τθσ, αντί του
ςυνολικοφ
ποςοφ
των
……………………….€
(…………………………………………………………………………
),
ςυμπεριλαμβανομζνων των νομίμων κρατιςεων και ποςοςτοφ .....% Ψ.Ρ.Α. (όπου προβλζπεται), ωσ αναλυτικά
αναφζρεται ςτα επόμενα άρκρα.
Σφμφωνα με τθν 20977/23-8-2007 (ΨΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.
3414/2005», θ εταιρεία ........................ υπζβαλε τθν από ................... υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του
Ν.1599/1986 των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ ότι δεν ζχει εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του
άρκρου 3 του Ν, 3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.
Ραράλλθλα, ςφμφωνα με τον όρο Δ.3 του Ραραρτιματοσ Γ’ τθσ υπ’ αρικμ. ....../2016 Ρρόςκλθςθσ θ
εταιρεία υπζβαλε:
α) Αντίγραφο τθσ από .................................... άδειασ διακίνθςθσ πετρελαιοειδϊν προϊόντων τθσ
..................................................................................................................................................................................................
β) Αντίγραφο τθσ από .................................. άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων
Φςτερα από αυτά, ο κοσ/κα …………………….., με τθν παραπάνω ιδιότθτά του/τθσ ανακζτει ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ και
αυτι αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ αποδζχεται
ανεπιφφλακτα.
ΑΚΟ 1ο
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να προβεί ςτθν προμικεια καυςίμων ................. για τισ ανάγκεσ (ςυμπλθρϊνεται
θ / οι Υπθρεςία/εσ) ................, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν Απόφαςθ Κατακφρωςθσ, ςε ςυνδυαςµό µε τθν
προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (Τεχνικι - Οικονοµικι) κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (Ραράρτθμα ΣΤ’) τθσ υπ’
αρικµ. …………….. Ρρόςκλθςθσ, οι όροι τθσ οποίασ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
ΑΚΟ 2o
ΡΟΣΟΤΘΤΑ - ΕΛΔΟΣ - ΑΞΛΑ - ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΛΑ
Οι (ενδεικτικζσ) ποςότθτεσ, τα είδθ, το ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) και θ Υπθρεςία
για τθν οποία προορίηονται, ορίηονται ωσ κατωτζρω:
Τίτλοσ
Υπθρεςίασ που
αιτείται τθν
προμικεια

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ενδεικτικι
Ροςότθτα
(Ενδεικτικά
λίτρα)

Ροςοςτό ζκπτωςθσ
επί τοισ εκατό (%)

Αξία ….. :
Κρατιςεισ υπζρ τρίτων
ΨΡΑ

€
€
€

Γενικό Σφνολο:

€
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Θ προμικεια καυςίμων κίνθςθσ για τα χερςαία μζςα Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κακϊσ και θ προμικεια καυςίμων
κζρμανςθσ υπόκειται ςε ΨΡΑ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο Ν. 2859/2000, ενϊ θ προμικεια
καυςίμων κίνθςθσ για τα πλωτά μζςα απαλλάςςεται ΨΡΑ (άρκρα 21 και 27 του Ν.2859/00).
Θ ανωτζρω τιμι νοείται για παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν, με όλεσ τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ και
άνευ πραγματικϊν ελαττωμάτων, κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι και ελεφκερων παντόσ νομικοφ
ελαττϊματοσ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ςτον τόπο που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ και
ςυμπεριλαμβάνει κρατιςεισ και κάκε είδουσ δαπάνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ.
Θ παραπάνω τιμι (ποςοςτό ζκπτωςθσ) κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
και δεν υπόκειται ςε καμία μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία.
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ βαρφνεται, κατά περίπτωςθ, µε κρατιςεισ, µεταφορικά, ζξοδα εκτελωνιςµοφ, αςφάλιςθ ειδϊν,
ηυγιςτικά, εκφορτωτικά, κλπ ζξοδα - επιβαρφνςεισ μζχρι τθν προςικουςα, κατά τουσ όρουσ του παρόντοσ
άρκρου, παράδοςθ των υπό προµικεια ειδϊν.
Επιςθμαίνεται ότι οι ποςότθτεσ που αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ Ι – ΙΙ – ΙΙΙ του Ραραρτιματοσ Αϋ είναι
ενδεικτικζσ και οι τελικζσ υπό προμικεια ποςότθτεσ κα διαμορφωκοφν ςε ςυνάρτθςθ με τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ του είδουσ και τισ αντίςτοιχεσ εγκεκριμζνεσ πιςτϊςεισ ανά πθγι
χρθματοδότθςθσ (Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ, Κεφάλαιο Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ, Ράγια Ρροκαταβολι
Κ.Ν.Ε.).
Σε περίπτωςθ μθ εξάντλθςθσ από κάποια Λιμενικι Αρχι του ςυμβαςιοποιθμζνου ποςοφ εντόσ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ, δφναται κατόπιν ζγκριςθσ του ΥΡ.Ο.Υ.Ν.Τ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 5ο, να
παραλαμβάνονται καφςιμα και από πλωτά ι χερςαία μζςα ζτερθσ Λιμενικισ Αρχισ.
ΑΚΟ 3ο
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ
Το υπό προµικεια είδοσ, που αναφζρεται ςτο Άρκρο 1, κα ανταποκρίνεται ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά που
προβλζπονται ςτθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι - οικονοµικι) και κα καλφπτει τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ τθσ υπ’ αρικµ. .............. Ρρόςκλθςθσ και αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
Επίςθσ, θ ΕΤΑΙΕΙΑ πζρα από τθν υποχρζωςι τθσ για ςυµµόρφωςθ µε τουσ όρουσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
τθσ πρόςκλθςθσ και τθν Ρροςφορά τθσ (τεχνικι – οικονοµικι), οφείλει να εκτελζςει τθν προμικεια ςφµφωνα µε
τουσ καλϊσ εννοοφµενουσ κανόνεσ ορκισ τεχνικισ και πρακτικισ, κα υπόκειται δε ςτον ζλεγχο και κα
ςυµµορφϊνεται µε τισ οδθγίεσ των αρµόδιων Υπθρεςιϊν και Επιτροπϊν του Υπουργείου.
ΑΚΟ 4ο
ΡΑΑ∆ΟΣΘ - ΡΑΑΛΑΒΘ
ΡΑΑΔΟΣΘ: Θ παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται τμθματικά και ςε χρόνο που κα επιλεγεί από τθν
εκάςτοτε Υπθρεςία, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ και ςε ςυνεννόθςθ με τον ανάδοχο κατόπιν ζγγραφθσ
εντολισ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Λιμενικισ Αρχισ, Ρλοθγικοφ Στακμοφ ι Σχολισ Εμπορικοφ Ναυτικοφ)
μία (01) θμζρα προ τθσ εκάςτοτε παράδοςθσ.
Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ οι προβλεπόµενεσ
από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Υπθρεςία δεν υπολογίηονται ςτο
χρόνο παράδοςθσ.
Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΣΤϋ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
ΡΑΑΛΑΒΘ: Με μζριμνα τθσ εκάςτοτε Υπθρεςίασ (Λιμενικι Αρχι, Ρλοθγικόσ Στακμόσ, Ακαδθμία
Εμπορικοφ Ναυτικοφ) κα εκδοκεί Θμεριςια Διαταγι για τθ ςφςταςθ Επιτροπισ Ραραλαβισ, θ οποία κα
προβαίνει ςε τμθματικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν που παραδίδονται
ςτθν εκάςτοτε Υπθρεςία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9.1 του Ραραρτιματοσ Βϋ τθσ υπ’
αρικμ. ......./2016 Ρρόςκλθςθσ και με διαδικαςία όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΣΤϋ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακϊσ και ςτα άρκρα 27 και 28 του Ρ.∆. 118/07 και ςτθν αρικµ. Ρ1/2489/22-850
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1995 απόφαςθ ΥΡΕΜ.
Άρκρο 5ο
ΡΛΘΩΜΘ - ΚΑΤΘΣΕΛΣ
Θ πλθρωμι τθσ αναδόχου εταιρείασ κα γίνεται τμθματικά ςτο τζλοσ κάκε διμινου για όςα είδθ παραδίνονται
εντόσ του αυτοφ διαςτιματοσ με τθν καταβολι του 100% τθσ αξίασ των παραδοκζντων ειδϊν μετά τθν τμθματικι
παραλαβι των ειδϊν ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 9.3 του Ραραρτιματοσ Βϋ τθσ
υπ’ αρικμ. ......./2016 Ρρόςκλθςθσ κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα ΣΤϋ - Τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Τα ςχετικά τιμολόγια –
δικαιολογθτικά πλθρωμισ κα προςκομίηονται από τον εκάςτοτε προμθκευτι ςτθν Υπθρεςία, για λογαριαςμό τθσ
οποίασ παραδόκθκε το εκάςτοτε είδοσ, και με ευκφνθ αυτισ κα υποβάλλονται άμεςα
ςτο
Υ.Ν.Α.Ν.Ρ../Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ο.
Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του Κ.Ρ.Δ.
(π.δ. 118/07), τθν υπϋ αρικµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαςθ του Υπουργείου Οικονοµίασ & Οικονοµικϊν
και τθν υπ’ αρικμ. 46274/2014 (ΨΕΚ Β’ 2573) ΚΥΑ.

Θ δαπάνθ για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ υπόκειται ςε υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ τθσ αρικ. ...../2016 πρόςκλθςθσ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε:
i) 4% M.T.N. (ποςό Αϋ)
ii) 2% ΕΛΟΑΝ (ποςό Βϋ)
iii) 2% Ωαρτόςθμο επί του ςυνόλου Αϋ+Βϋ (ποςό Γϋ)
20% ΟΓΑ Ωαρτοςιμου επί του (Γϋ) ποςοφ
iv) 0,10% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ποςό Δϋ),
v) 3% Ωαρτόςθμο επί του (Δϋ) ποςοφ (ποςό Εϋ)
20% ΟΓΑ Ωαρτοςιμου επί του (Εϋ) ποςοφ
vi) 1% παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ για αγακά
και κα αποδοκοφν ςτα δικαιοφχα ταμεία από τον ανάδοχο. Τα ςχετικά παραςτατικά ο ανάδοχοσ οφείλει
να τα προςκομίςει μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά πλθρωμισ ςτο Ψορζα μασ (μζςω τθσ οικείασ
Υπθρεςίασ) προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ πλθρωμι του.
Οι πιςτϊςεισ α) για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ των Λιμενικϊν Αρχϊν κα βαρφνουν τον Τακτικό
Ρροχπολογιςμό εξόδων του φορζα μασ ΚΑΕ 41/140/1511 οικ. ζτουσ 2016, β) για τθν προμικεια πετρελαίου
κίνθςθσ για τον Ρλοθγικό Στακμό Ρειραιά κα βαρφνουν τον προχπολογιςμό του Κεφαλαίου Ρλοθγικισ
Υπθρεςίασ ΚΑΕ 1611Ι και γ) για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ κα
βαρφνουν τον προχπολογιςμό Ραγίασ Ρροκαταβολισ Κ.Ν.Ε. ΚΑΕ 1611 που τθρείται ςε ζκαςτθ Σχολι Εμπορικοφ
Ναυτικοφ.
Διευκρινίηεται ότι:
1. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτθν
αρμόδια Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ αςφαλιςτικοφ φορζα από το οποίο να προκφπτει ανυπαρξία οφειλισ
τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ κατ’ άρκρο 26 του
ν.1882/90 διαφορετικά κα αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο
Δθμόςιο αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
2. Στο 100% τθσ κακαρισ αξίασ του υπό προμικεια ζργου κα γίνει παρακράτθςθ φόρου 1% για αγακά (Άρκρο 24
του Ν. 2198/94 ΨΕΚ 43Α/22.3.94). Το αναλογοφν ποςό κατατίκεται ςτο δικαιοφχο ταμείο από τον ανάδοχο,
τα δε ςχετικά παραςτατικά υποβάλλονται ςτο Ψορζα μασ προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ πλθρωμι του.
3. Θ υποβολι του τιµολογίου από τον προμθκευτι δεν µπορεί να γίνει προ τθσ θµεροµθνίασ εκδόςεωσ του
πρωτοκόλλου τμθματικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςθ του τιµολογίου κα γίνει εντόσ των
προβλεπόμενων ςτο άρκρο 35 παρ. 7 του π.δ. 118/07 προκεςμιϊν και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςε αυτό
και τθ λοιπι κείμενθ νομοκεςία.
Άρκρο 6ο
ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ - ΕΚΧΩΘΣΘ
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Α. ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφµβαςθσ αυτισ θ ΕΤΑΙΕΙΑ κατζκεςε τθν υπϋ αρικμ. ….……………….
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ …………..……………………. ποςοφ …….……………………. ΕΥΩ ιςχφοσ ………….………,
που καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυµβατικισ αξίασ (άνευ Ψ.Ρ.Α.), ςφµφωνα µε το άρκρο 157 του Ν. 4281/2014
(Α’ 160) .
Θ ανωτζρω εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα επιςτραφεί ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ μετά τθ λιξθ
του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων τθσ Υπθρεςίασ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προβλζπει ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου.

Β. ΕΚΧΩΘΣΘ
Μετά από ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ δφναται να επιτραπεί θ εκχϊρθςθ απαιτιςεων τθσ εταιρείασ
που απορρζουν από τθν παροφςα ςφµβαςθ, ςε αναγνωριςµζνεσ Τράπεηεσ ι Οργανιςµοφσ.
ΑΚΟ 7ο
ΚΥΩΣΕΛΣ – ΘΤΕΣ
1. Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον προβλεπόµενο χρόνο παράδοςθσ, ακζτθςθ ι µθ εκτζλεςθ ι µθ κανονικι
εκτζλεςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφµβαςθσ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ, κα επιβάλλονται ς’ αυτιν από τθν Υπθρεςία οι
προβλεπόµενεσ ςτον Κανονιςµό Ρροµθκειϊν ∆θµοςίου (Ρ∆ 118/2007) κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ που
προβλζπονται ςτθν υπ’ αρικ. ..../2016 πρόςκλθςθ.
2. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 34 του π.δ. 118/2007.
ΑΚΟ 8ο
ΛΟΛΡΟΛ ΟΟΛ
Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 2286/95 (Αϋ19) «Ρρομικειεσ του
Δθμοςίου Τομζα και υκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» *όπωσ τροποποιικθκε µε το άρκρο 8 του Ν. 2741/99 (Αϋ199)
κακϊσ και με το Ν. 3922/11 «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ
διατάξεισ» (Αϋ 35) ], του Ν. 2198/94 (ΨΕΚ Αϋ 43), του Ρ.Δ. 60/2007 (ΨΕΚ Αϋ64) «Ρροςαρμογι Ελλθνικισ
Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τισ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ» και του Κ.Ρ.Δ. (Ρ.Δ. 118/07 ΨΕΚ. Αϋ150) κακϊσ και τθσ υπ’
αρικμ.Α1300.4β/55/2011 Απόφαςθσ Υπουργϊν Οικονομικϊν-Ρροςταςίασ του Ρολίτθ «Διαδικαςία εκτζλεςθσ
προμθκειϊν και επιςκευϊν που αφοροφν ςε υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, επιχειρθςιακά μζςα και ςυςτιματα
που χρθςιμοποιεί το Λιμενικό Σϊμα − Ελλθνικι Ακτοφυλακι για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του
(περίπτωςθ κβϋ μζρουσ ΙΙ παραγράφου 5 του άρκρου 1 του ν.2286/95, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 13
του ν.3922/2011) των οποίων θ ΕΤΑΙΕΙΑ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ
τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ με αρικμ. ..../2016 και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ.
Ππου δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφµβαςθ ιςχφουν τα αναφερόµενα ςτθν προςφορά (Οικονοµικι - Τεχνικι)
τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ και ςτθν Ρρόςκλθςθ. Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ ι αµφιβολίασ, οι όροι τθσ πρόςκλθςθσ και τθσ
παροφςασ ςφµβαςθσ κεωροφνται ιςχυρότεροι τθσ προςφοράσ.
Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ όρων τθσ παροφςθσ ςφµφωνα µε τθν παρ. 4 του άρκρου 24 του Ρ.∆. 118/2007
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και φςτερα από γνωµοδότθςθ των αρµοδίων επιτροπϊν.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφµβαςθ και αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε παρουςία και των δφο
ςυμβαλλόμενων μερϊν, υπογράφεται νόµιµα και από τουσ δφο ςυµβαλλόµενουσ ςε τρία (03) όµοια πρωτότυπα.
Από τα ανωτζρω πρωτότυπα τθσ ςφµβαςθσ δφο (02) παραµζνουν ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ /Γ.Δ.Ο.Υ./∆Ι.Ρ.Ε.Α. 2ο το δε άλλο κα λάβει ο εκπρόςωποσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ που ενεργεί για λογαριαςµό
τθσ.
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ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ
ΓΛΑ ΤΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ∆ΘΜΟΣΛΟ

ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑ ΕΤΑΛΕΛΑ

Ο ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α ΣΤ’

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ
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Α/Α Συςτιματοσ: 20693
Αρικμόσ Ρρόςκλθςθσ: Ρρομικεια καυςίμων κίνθςθσ και κζρμανςθσ
ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. ΚΟΠΟ-ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1.1. Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ
πξνκήζεηα:Α) πεηξειαίνπ θίλεζεο (DIESEL), Β) ακόιπβδεο
βελδίλεο, Γ) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ
ππνβάιιεηαη πξνζθνξά ζε θάπνην είδνο ν ζπκκεηέρσλ λα
απαληήζεη ζηελ αληίζηνηρε απαίηεζε ΓΔ ΤΜΜΔΣΔΥΩ.
2. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Σα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαιύπηνπλ
ειάρηζηεο απαηηήζεηο, πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ:

ηηο

1) ην πεηξέιαην θίλεζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη
ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο θηλεηήξσλ Diesel

λα

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2) ε ακόιπβδε βελδίλε, ε νπνία πξννξίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο βελδηλνθηλεηήξσλ,
ζρεδηαζκέλσλ λα ιεηηνπξγνύλ κε ακόιπβδε βελδίλε

ΝΑΙ

3) ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαπζηήξεο εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο
ζρεδηαζκέλνπο λα ιεηηνπξγνύλ κε απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ.

ΝΑΙ

2.1. Πεηξέιαην θίλεζεο (DIESEL):
Οη ηδηόηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα είλαη απηέο πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία:  α)Απόθαζε ηνπ
Α.Υ.. 514/2004 (ΦΔΚ1490Β/9.10.2006), β)Απόθαζε ηνπ
Α.Υ.. 460/2009 (ΦΔΚ 67Β/28.1.2010) θαη γ)Απόθαζε ηνπ
Α.Υ.. 316/2010 (ΦΔΚ 501Β/29.2.2012).

ΝΑΙ

2.2. Ακόιπβδε βελδίλε:
Οη ηδηόηεηεο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο ζα είλαη απηέο πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία: α) ΚΤΑ 510/2004
(ΦΔΚ
872/Β`/6.2007)
«Καύζηκα
απηνθηλήησλ-Ακόιπβδε
βελδίλε- απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκώλ», β) ΚΤΑ
316/2010(ΦΔΚ501/Β/2012) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηόηεηαο θαπζίκσλ βελδίλεο θαη
ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/ΔΚ».

ΝΑΙ

2.3. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο:
Οη ηδηόηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα είλαη απηέο πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία: α) Απόθαζε ηνπ
Α.Υ.. 468/2002 (ΦΔΚ 1273Β/5.9.2003) «Γηαδηθαζίεο
ρξσκαηηζκνύ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο», β)
Απόθαζε
ηνπ
Α.Υ..
467/2002
(ΦΔΚ
1531Β/16.10.2003)«Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο» θαη γ) ΚΤΑ 96/2014 (ΦΔΚ
2136/Β/2014) «Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ
Οδεγία 2012/33/ΔΔ».

ΝΑΙ

2.4. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή
απνθιεηζκνύ σο κέξνο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο,
ππεύζπλε δήισζε,ππνγεγξακκέλε από ηνλ/ηνπο λόκηκν/νπο
εθπξόζσπν/νπο, ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη

ΝΑΙ

55

ΑΔΑ: Ω8ΜΑ4653ΠΩ-ΝΒΒ
Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. ...../2016 πρόςκλθςθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμ. 2

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ
ξεηώο όηη νη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξόκελσλεηδώλ
θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ απνθάζεσλ  ηζρύνπζαο
λνκνζεζίαο όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ ελόηεηεο (2.1
εσο 2.3) αλά είδνο πξνζθεξόκελνπ θαπζίκνπ.

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ο

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3. ΣΜΗΜΑΣΑ - ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
3.1. Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο είηε γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ,
είηε ηκεκαηηθά αλά είδνο θαπζίκνπ θαη αλά Τπεξεζία, όπσο
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο Πξόζθιεζεο. Δπηπιένλ
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζθνξάο θαη γηα πεξηζζόηεξεο από κία
Τπεξεζίεο ή/θαη είδνο θαπζίκνπ.

ΝΑΙ

4. ΑΠΑΙΣΗΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ
4.1. H Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θαη λα
απνζηείιεη δείγκα ησλ πξνζθεξόκελσλ θαπζίκσλ ζην Γεληθό
Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ
ηερληθώλ πξνζθνξώλ ώζηε λα ειεγρζεί αλ πιεξνύληαη νη
απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο.

ΝΑΙ

5. ΥΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1. Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζε
ρξόλν πνπ ζα επηιεγεί από ηελ εθάζηνηε Τπεξεζία, ζύκθσλα
κε ηηο αλάγθεο ηεο θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ αλάδνρν, θαηόπηλ
έγγξαθεο εληνιήο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο (Ληκεληθήο Αξρήο,
Πινεγηθνύ ηαζκνύ ή ρνιήο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ), κία (01)
εκέξα, πξν ηεο εθάζηνηε παξάδνζεο.
5.2. Σόπνο παξάδνζεο νξίδεηαη:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1. Γηα ηα θαύζηκα θίλεζεο: i) όζνλ αθνξά ηα ρεξζαία κέζα
πξαηήξην πγξώλ θαπζίκσλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε έσο
20 ρικ από ηελ έδξα ηεο εθάζηνηε Τπεξεζίαο. Καηά ηηο
επίζεκεο αξγίεο ή (δηαδ) ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά, ε παξάδνζε
θαπζίκσλ ζε ρεξζαία κέζα ζα είλαη απξόζθνπηε.ii) όζνλ
αθνξά ηα πισηά κέζα ε παξάδνζε ζα γίλεηαη κε βπηηνθόξν θαη
δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ απεπζείαο ζε απηά. Καηά ηηο επίζεκεο
αξγίεο ή (δηαδ) ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά ε παξάδνζε θαπζίκσλ
ζε πισηά κέζα ζα είλαη απξόζθνπηε.

ΝΑΙ

2. Γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ε παξάδνζε ζηα θηίξηα θαη
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ρνιώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, ζα
γίλεηαη κε βπηηνθόξν θαη δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ απεπζείαο ζε
απηά.
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5.3. Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππό
πξνκήζεηα εηδώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά από αξκόδηα επηηξνπή
παξαιαβήο πνπ έρεη ζπζηαζεί κε Ηκεξήζηα Γηαηαγή ηεο
εθάζηνηε Τπεξεζίαο (Ληκεληθή Αξρή, Αθαδεκία Δκπνξηθνύ
Ναπηηθνύ) παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ εμεηάδεηαη ε
θαηαιιειόηεηα απηώλ θαη ζπκκόξθσζε κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Η Δπηηξνπή
παξαιαβήο ησλ θαπζίκσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θαηά
ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ (έσο ηξεηο θνξέο αλά έηνο) ηε
ιήςε δείγκαηνο θαπζίκνπ, ππό ηελ παξνπζία ηεο θαη ηνπ
αλαδόρνπ, απεπζείαο από ην βπηηνθόξν, ώζηε απηό λα
απνζηαιιεί ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
ειεγρζεί αλ ην θαύζηκν πιεξνί ηηο παξνύζεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, κε δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ. Δθόζνλ πξνθύςεη
αθαηαιιειόηεηα ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ν αλάδνρνο νθείιεη
λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηώλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
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ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ
πξνβεί κέζα ζε πέληε (05) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ
εηδνπνίεζή ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρόλ αθαηάιιειεο
πνζόηεηαο ε Τπεξεζία δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ απόξξηςε
ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ή ζηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο,
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ο

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΦΠΑ
Σνλίδεηαη πσο εμαηηίαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ Φ.Π.Α. ζηηο
πεξηνρέο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε ελ ιόγσ
πξνκήζεηα, θαηά ηε θαηαρώξεζε ησλ πεδίσλ ζηε/ηο "γξακκή/έο"
γηα ηελ/ηηο νπνία/εο ζα ζπκκεηέρεη ν εθάζηνηε πξνκεζεπηήο, ην
ζύζηεκα δελ (ε) δελ ζα ππνινγίδεη απηόκαηα ην Φ.Π.Α. θαηά ηελ
εμαγσγή ηεο εθάζηνηε ζπζηεκηθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
όπσο απηή ζα ππνβάιιεηαη σο ζπλεκκέλν αξρείν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο. Γηα ην ιόγν απηό, ν θάζε πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη σο ζπλεκκέλν αξρείν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο, πιελ ηεο ζπζηεκηθήο πξνζθνξάο ηνπ, επηπιένλ
επηζηνιή ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ξεηά ν
Φ.Π.Α., όπσο απηόο θαζνξίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε ηεο
πξνκήζεηαο, πεξηνρή (π.ρ. 16%, 23% θ.ιπ), θαζώο θαη ην
ζύλνιν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο όπσο απηό δηακνξθώλεηαη
θαη πξηλ θαη κεηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Φ.Π.Α. Γηεπθξηλίδεηαη όηη
πξνκήζεηα θαπζίκσλ πνπ αθνξά ζε πισηά Λ.. απαιιάζζεηαη
Φ.Π.Α.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ

ΟΔΘΓΛΕΣ – ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΤΛΜΩΝ ΛΛΑΝΛΚΘΣ ΡΩΛΘΣΘΣ ΚΑΥΣΛΜΩΝ
ΑΝΑ ΕΛΔΟΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΑ ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α.
ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ 95 ΟΚΤ.

1,285

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ

1,010

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΚΑΤϋ ΟΙΚΟΝ

0,783

Σθμείωςθ: Οι ανωτζρω μζςεσ τιμζσ (άνευ Ψ.Ρ.Α.) για τθ βενηίνθ αμόλυβδθ και το πετρζλαιο κίνθςθσ είναι αυτζσ
όπωσ διαμορφϊκθκαν τθν 19-06-2015, ενϊ για το πετρζλαιο κζρμανςθσ είναι αυτι που διαμορφϊκθκε τθν 24-042015 ςφμφωνα με το δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν καυςίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομίασ,
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ/ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτι και δθμοςιεφεται ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ http://www.fuelprices.gr).
Επιςθμαίνεται ότι οι ανωτζρω μζςεσ τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ (άνευ Ψ.Ρ.Α.) ζχουν υπολογιςτεί με βάςθ τισ
Τιμζσ Ραρατθρθτθρίου Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ/ Γενικι
Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτι πανελλαδικά και όχι ανά νομό προσ διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων
ςτο διαγωνιςμό ωσ προσ τον τρόπο υπολογιςμοφ του φψουσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ και τον
τρόπο ςφνταξθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ ΩΣ ΡΟΣ ΤΟΝ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟ ΤΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ΑΝΑ ΕΛΔΟΣ
Διευκρινίηεται ότι οι πίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν του Ραραρτιματοσ Αϋ δεν περιλαμβάνουν τθν προχπολογιςκείςα
αξία ανά είδοσ και Υπθρεςία παρά μόνο τθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία ανά πθγι χρθματοδότθςθσ (Τακτικόσ
Ρροχπολογιςμόσ, Κεφάλαιο Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ, Ράγια Ρροκαταβολι Κ.Ν.Ε.) λόγω αφενόσ των περιοριςμϊν
του ςυςτιματοσ του ΕΣΘΔΘΣ και αφετζρου τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ προμικειασ κακϊσ α) πρόκειται για είδοσ
κυμαινόμενθσ τιμισ και κατϋ επζκταςθ οι ποςότθτεσ που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ είναι ενδεικτικζσ και β)
ανά περιοχι - νομό αντιςτοιχοφν διαφορετικά ποςοςτά ΨΡΑ. Ωςτόςο, ο προχπολογιςμόσ του κάκε υπό προμικεια
είδουσ προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του ςυνόλου των λίτρων ανά είδοσ καυςίμου και Υπθρεςία επί τθσ
ανωτζρω αντίςτοιχθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ προςτικεμζνου ςτθ ςυνζχεια του αντίςτοιχου ΨΡΑ
ανάλογα με τθν περιοχι – νομό. Θ τιμι που κα προκφψει κατά τα ανωτζρω κα αποτελεί κατά προςζγγιςθ και
το ςυμβατικό τίμθμα για ζκαςτο είδοσ ανά Υπθρεςία.
ΟΔΘΓΛΕΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΘΣ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςµό πρζπει να αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ
προχπολογιςκείςθσ αξίασ (άνευ Φ.Ρ.Α.) του είδουσ/των ειδϊν για το οποίο/τα οποία ο ςυμμετζχων
υποβάλλει ςχετικι προςφορά.
Για τον υπολογιςμό τθσ προχπολογιςκείςθσ αξίασ (άνευ Ψ.Ρ.Α.) εκάςτου είδουσ ο ςυμμετζχων κα πρζπει να
υπολογίςει το ςφνολο των λίτρων για τα οποία κα υποβάλλει προςφορά επί τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ
πϊλθςθσ καυςίμων ςφμφωνα με τον ανωτζρω πίνακα του Ραρόντοσ Ραραρτιματοσ.

Ρροσ διευκρίνιςθ των προλεχκζντων τίκενται κατωτζρω μερικά παράδειγματα για τον υπολογιςμό του φψουσ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ:
Α. Συμμετζχων υποβάλλει προςφορά για 65.000 λίτρα βενηίνθ αμόλυβδθ για το Κ.Λ.ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ. Θ εγγυθτικι
επιςτολι που κα κατακζςει κα υπολογιςτεί ωσ εξισ:
2% * (65.000 * 1,285) = 2% * 83.525,00 = 1.670,50 €
Β. Συμμετζχων υποβάλλει προςφορά για τα 400.000 λίτρα πετρελαίου κίνθςθσ για τον Ρλοθγικό Στακμό Ρειραιά. Θ
εγγυθτικι επιςτολι που κα κατακζςει κα υπολογιςτεί ωσ εξισ:
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2% * (400.000 * 1,010) = 2% * 404.000,00 = 8.080,00 €
Γ. Συμμετζχων υποβάλλει προςφορά για τα 10.000 λίτρα πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ. Θ
εγγυθτικι επιςτολι που κα κατακζςει κα υπολογιςτεί ωσ εξισ:
2% * (10.000 * 0,783) = 2% * 7.830,00 = 156,60 €
ΟΔΘΓΛΕΣ – ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΤΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν προςφορζσ είτε για το ςφνολο των ειδϊν (βενηίνθ αμόλυβδθ,
πετρζλαιο κίνθςθσ, πετρζλαιο κζρμανςθσ) για όλεσ τισ Υπθρεςίεσ είτε τμθματικά ανά είδοσ/είδθ καυςίμου για
μία ι περιςςότερεσ Υπθρεςίεσ, όπωσ περιγράφονται ςτουσ Ρίνακεσ I – II – III του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Α’ τθσ
παροφςθσ.
Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ, ςτο πεδίο «γραμμζσ». Μόνο τότε δφναται το ςφςτθμα να παράξει τθν οικονομικι προςφορά του
προμθκευτι, αρχείο το οποίο κα πρζπει να καταχωρθκεί ωσ ςυνθμμζνο ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που
κακορίηεται ςτο Ραράρτθμα «Γ» κεφάλαιο «Β. ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΟ (ΥΡΟ)ΨΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ»,
τθσ παροφςασ κακϊσ και κατωτζρω.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να αποτυπϊνεται/δθλϊνεται με ςαφινεια:
α) το είδοσ /είδθ, για το/α οποίο/α ο υποψιφιοσ προμθκευτισ κα υποβάλλει προςφορά.
β) ο τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ ι των Υπθρεςιϊν για τθν/ισ οποία/εσ ο υποψιφιοσ προμθκευτισ κα υποβάλλει
προςφορά και
γ) θ προςφερόμενθ τιμι ιτοι το ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ μζςθσ λιανικισ
τιμισ πϊλθςθσ του/ων είδουσ/ων για το/α οποίο/α ο υποψιφιοσ προμθκευτισ κα υποβάλλει προςφορά.
δ) Τονίηεται πωσ εξαιτίασ τθσ διαφοροποίθςθσ του Ψ.Ρ.Α. ςτισ περιοχζσ εκείνεσ για τισ οποίεσ προορίηεται θ εν λόγω
προμικεια, κατά τθ καταχϊρθςθ των πεδίων ςτθ/ισ "γραμμι/ζσ" για τθν/τισ οποία/εσ κα ςυμμετζχει ο εκάςτοτε
προμθκευτισ, το ςφςτθμα δεν κα υπολογίηει αυτόματα το Ψ.Ρ.Α. κατά τθν εξαγωγι τθσ εκάςτοτε ςυςτθμικισ
οικονομικισ προςφοράσ, όπωσ αυτι κα υποβάλλεται ωσ ςυνθμμζνο αρχείο οικονομικισ προςφοράσ. Για το λόγο
αυτό, ο κάκε προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλλει ωσ ςυνθμμζνο αρχείο οικονομικισ προςφοράσ, πλθν τθσ
ςυςτθμικισ προςφοράσ του, επιπλζον επιςτολι του προμθκευτι ςτθν οποία κα αναγράφεται ρθτά ο Φ.Ρ.Α.,
όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτθν αντίςτοιχθ τθσ προμικειασ, περιοχι (π.χ. 16%, 23% κ.λπ), κακϊσ και το ςφνολο τθσ
οικονομικισ προςφοράσ όπωσ αυτό διαμορφϊνεται και πριν και μετά τον υπολογιςμό του Φ.Ρ.Α. Διευκρινίηεται
ότι προμικεια καυςίμων που αφορά ςε πλωτά Λ.Σ. απαλλάςςεται Ψ.Ρ.Α. Συναφϊσ επιςθμαίνεται ότι οι
οικονομικζσ προςφορζσ κα πρζπει να είναι ιςάρικμεσ με τισ "γραμμζσ" που καταχωροφνται ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Πςον αφορά ςτθν καταχϊρθςθσ των "γραμμϊν" ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ και κακϊσ το προςφερόμενο ποςοςτό
ζκπτωςθσ ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ λόγω των περιοριςμϊν του
ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα
ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν
αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν Τιμι Αναφοράσ ανά είδοσ. Ωσ τιμι αναφοράσ
λαμβάνεται θ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ καυςίμων ανά είδοσ ςφμφωνα με τον Ρίνακα που παρατίκεται
ςτθν αρχι του παρόντοσ Ραραρτιματοσ. Υπενκυμίηεται ότι θ ανωτζρω μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ (άνευ
Ψ.Ρ.Α.) ζχει υπολογιςτεί με βάςθ τισ Τιμζσ Ραρατθρθτθρίου Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Οικονομίασ,
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ/ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτι πανελλαδικά και όχι ανά νομό προσ
διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό κατά τθ ςφνταξθ τθσ/των οικονομικισ/-ϊν προςφοράσ/-ϊν
τουσ.
Ραρακάτω τίκενται μερικά παράδειγμα για τον τρόπο ςφνταξθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ:
Συμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (όπωσ ακριβϊσ ηθτείται από τθ Διακιρυξθ) 10% για το είδοσ
«Βενηίνθ αμόλυβδθ» (για οποιαδιποτε Λιμενικι Αρχι). Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ
του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ 1,285 – (1,285 * 0,10)=1,156
Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα
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ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf. κακϊσ και πίνακα με τα ποςοςτά τοισ εκατό (%) για τθν/τισ Υπθρεςία/εσ που υποβάλλει προςφορά.
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