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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,
(χαμηλότερη τιμή) που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των
Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν.1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
1.2. Του Ν.3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής
δραστηριότητας»,
1.3. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013
(ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013),
1.4. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013)
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
1.5. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.6. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
1.7. Tου Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
1.8. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
2.Τη με αριθμ. πρωτ. 2490/16-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ:ΩΨΓ
646ΨΧΞ5-ΞΝΨ),
3.Τη με αριθμ. πρωτ. 2487/16-02-2017 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ:7ΞΒ546ΨΧΞ5-8Ι3),
4.Την αριθμ. 29/23-02-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
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άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α για τα έτη 2017 και 2018 , προϋπολογισμένης
δαπάνης σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10) πλέον
ΦΠΑ. 24% .
5. Την αριθμ. 12760/6-9-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α, αντί συνολικού ποσού σαράντα οκτώ χιλιάδων
τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10 €), πλέον ΦΠΑ 24%.
6. Την αριθμ. 156/28-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., με την οποία
εγκρίνεται :
6.1. Τη ματαίωση του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις
ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. της με αριθμ. πρωτ. 12760/06-09-2017 Διακήρυξης
(17PROC001906704 2017-09-06), λόγω του ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
6.2. Την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του
άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/8-8-2016, σύμφωνα με το οποίο «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή
διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες
προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη…..»
ΚΑΛΕΙ
Τις εταιρείες του Πίνακα Διανομής να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά που αφορά στην προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α για τα έτη 2017 και 2018 ,
προϋπολογισμένης δαπάνης σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών
(48.387,10) πλέον ΦΠΑ. 24% .
1. TΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
TOΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(ΕΛ.Γ.Α.)
Μεσογείων 45 Αθήνα
6ος όροφος - Αίθουσα ΔΣ

3/11/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00 π.μ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α.
2. Δικαιούμενοι συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ΄Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
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2.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.2,3 και 4του άρθρου 19
του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ.
κοινοπραξία).
2.3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3 Αντίτυπα των τευχών της πρόσκλησης αυτής και πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση δίδονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, 2ος όροφος, γραφείο
23, Τηλ: 2107490423, FAX:2107490427
4. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/2016) όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα πρόσκληση, τις
οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν
άγνοιά τους.

Ο Πρόεδρος
Θεοφάνης Κουρεμπές
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Ανήκει στη Πρόσκληση 14865/23-10-2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις
ανάγκες των Υποκαταστημάτων του
ΕΛ.Γ.Α
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ
ΑΡΘΡΟ 32
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ( ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
09135100-5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(48.387,10) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
ΕΛ.Γ.Α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1765,
Κ.Λ. 62.03.000
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 3/11/2017 9:00 π.μ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3/11/2017 9:00 π.μ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(ΕΛ.Γ.Α.)
Μεσογείων 45 Αθήνα
Αίθουσα ΔΣ
6ος όροφος
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑΣ 2 ΕΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Πρόσκλησης
Το αντικείμενο της Πρόσκλησης αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των
Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α για τα έτη 2017 και 2018. Οι ανάγκες των Υποκαταστημάτων
περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΛ.Γ.Α
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΜΕ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΛΙΤΡΑ
13.000
14.000
7.000
4.000
5.000
5.000
12.000
60.000

ΑΡΘΡΟ 2ο : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
• Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι:
Μεσογείων 45
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΘΡΟ 3ο : Δημοσιότητα
Η παρούσα πρόσκληση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
http://et.diavgeia.gov.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος λήψης εγγράφων
Η διάθεση των τευχών γίνεται από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, 2 ος
όροφος, γραφείο 23, κτίριο Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., αρμόδιος υπάλληλος κος
Αναγνωστόπουλος, Τηλ: 2107490423-523, FAX: 2107490427 και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του
ΕΛ.Γ.Α.: www.elga.gr., και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ,
(promitheus.gov.gr)
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που
παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό
αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στον
ΕΛ.Γ.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή και
νομικών προσώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο και:
είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
•είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
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•είναι εγκατεστημένα στα κράτη –μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97
(ΦΕΚ Α 1
́ 39) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή
•είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
•έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους –μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους –μέλους που έχει
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν
την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των
ανωτέρω χωρών
ΑΡΘΡΟ 6ο : Προϋποθέσεις Συμμετοχής -Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών
6.1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα πρόσκληση.
Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την
επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ
74/Α'/2014), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/1999). Σε ό,τι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και
αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 3 του ν. 4250/2014.
6.2. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
προσφοράς και η συμμετοχή έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού
προσώπου.
6.3. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. στην
παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και την 3η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και 9:00 π.μ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 45
2ος όροφος – Γραφείο 23
115 26 ΑΘΗΝΑ
6.4. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, σύμφωνα με τα παραπάνω.
6.5. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής
εξωτερικές ενδείξεις:
Α) Στοιχεία Προσφέροντος :
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση,
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 45
2ος όροφος – Γραφείο 23
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πρόσκληση αρ. πρωτ. / -10-2017
Καταληκτική Ημερομηνία (ημ/νια λήξης κατάθεσης προσφορών):3/11/2017
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς …………../2017
«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
6.6. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα σε ενιαίο
σφραγισμένο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα
όσα καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται
ως πρωτότυπο, σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να
μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από
κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
6.7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος), πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο διαγωνισμός, το οποίο αφορά
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
• Ο αριθμός της Πρόσκλησης
• Η ημερομηνία ανοίγματος των Προσφορών
• Τα στοιχεία του προσφέροντος (αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας σύμφωνα με το
καταστατικό της).
6.8. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι οι εξής:
Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας
περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής
ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
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τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται
στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
παρ. 4 περ.α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73
του Ν.4412/2016.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ,
Δ και Ε.
6.9. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία,
σε ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους σε δύο αντίτυπα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα(1) αντίγραφο
ως εξής :
ΦΑΚΕΛΟΣ 1 με τη ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει η οποία
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ( ΦΕΚ Α 74-26.03.2014), στην οποία :
Nα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης,
Nα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους:
•

Δεν βρίσκονται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις οποίες
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την ανάληψη δημόσιας
σύμβασης.

•

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

•

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, καθώς και το εiδικό επάγγελμά τους που πρέπει να
είναι σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

•

αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

ΦΑΚΕΛΟΣ 2, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη
σφράγισής του, ο οποίος περιλαμβάνει :
• Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ’ Στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς συνυποβάλλονται και τα παρακάτω:
Οι προσφέροντες, επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής τους, οφείλουν να καταθέσουν μαζί με
την προσφορά – πέρα από τα ως ανωτέρω δικαιολογητικά - και τα παρακάτω:
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 (η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία
εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) ότι:
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Α) υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές της Πρόσκλησης.
Εφόσον δηλώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης, αυτές πρέπει να περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική
προσφορά, ώστε να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.
• Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι , κατά περίπτωση:
• Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι.
• Για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. οι διαχειριστές
• Για τις Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
• Για το συνεταιρισμό ο Πρόεδρός του
• Για την ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία κάθε μέλος
ΦΑΚΕΛΟΣ 3, με την ένδειξη OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, μέσα στον κυρίως φάκελο
και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», απαραίτητα σε δύο
αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), διαμορφωμένα ως εξής:
Θα δοθεί μια συνολική και τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ που θα ανταποκρίνεται πλήρως στην
υλοποίηση της προμήθειας όπως ακριβώς αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα
Γ′), και στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, (Παράρτημα Δ΄).
Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί δεν μπορεί να αναφέρεται σε μέρος της ζητούμενης προμήθειας.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής, την ημέρα της παράδοσης του,
όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά νομό.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.
Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο
υπάγεται το είδος.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε οικονομική αξίωση του προμηθευτή
πέραν του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και των τιμών της κατακύρωσης και της σύμβασης που
θα υπογραφεί.
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης
κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η αξιολόγηση της συγκεκριμένης
προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως απαράδεκτη.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της
προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση
του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς
του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.
6.10. Οι φάκελοι 1, 2 και 3 θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Προσφορές που δεν έχουν σε
χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα
στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται
ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.11. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο, σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το περιεχόμενο του
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
6.12. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του
διαγωνισμού, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δεν θα ληφθούν υπόψη.
6.13. Στη διαδικασία δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
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Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή
πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη
του ανοίγματος των προσφορών. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των
προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία,
πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την
πρόσκληση. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη “πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα”. Στην
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου του
ενδιαφερομένου.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Κατακύρωση Αποτελέσματος-Υποχρεώσεις Αναδόχου
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής, την ημέρα της
παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που
εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά νομό.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προμηθευτής που θα δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
O εν δυνάμει ανάδοχος, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού όπως αναφέρονται
στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να
προσκομίσει ως αποδεικτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
2. Aπόσπασμα του σχετικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας στο οποίο
να πιστοποιείται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης οι οικονομικοί
φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν:
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στις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και συγκεκριμένα:
Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των
διαχειριστών και του προσωπικού.
Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας στο οποίο
να πιστοποιείται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης οι οικονομικοί
φορείς δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
5. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Επίσης, οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών, θα πρέπει να είναι μέλη συγκεκριμένου
οργανισμού-επαγγελματικού επιμελητηρίου (Εμπορικού).
6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης αποστέλλονται.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Παράδοση-Παραλαβή-Πληρωμή
Α. Παράδοση –Παραλαβή Υπηρεσιών
1. Το προς προμήθεια είδος, δύναται να παραδίδεται τμηματικά, εντός του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προμηθευτή από την ημερομηνία
υπογραφής της κάθε εκτελεστικής σύμβασης, στον προβλεπόμενο από τη σχετική διακήρυξη τόπο
(αναγράφεται ο τόπος παράδοσης).
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2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του
Ν4412/2016, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΕΛ.Γ.Α. για την επιβολή των προβλεπομένων από
το άρθρο 207 του ως άνω νόμου κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτασης
θα
κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου.
3. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μετά από κάθε παράδοση καυσίμων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται,
κατά το στάδιο πριν την πληρωμή, να προσκομίσει, στην αρμόδια Επιτροπή, φάκελο με όλα τα
απαιτούμενα παραστατικά, όπως τιμολόγιο, δελτία αποστολής.
Η εν λόγω Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει Πρακτικό στο οποίο θα βεβαιώνει ότι το υπό ανάθεση
έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα, στις συνημμένες τεχνικές
προδιαγραφές και την προσφορά του Αναδόχου.
Β. Πληρωμή.
Η πληρωμή της αξίας της υπό ανάθεση προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200
του Ν.4412/2016.
• Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι εξής:
α) Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων,
ΧΑΡΤ 3% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%
β) Φόρος 4% για προμήθεια αγαθών υπηρεσιών
• Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΕΛ.Γ.Α..
ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος Προμήθειας αγαθών
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής ως τη λήξη του 2018.
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο αρ.132 του Ν.4412/2016.
Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 201,Ν.4412/2016).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ υποψηφίων που δε θα καλύπτουν τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές της παρ. 2
της Αναθέτουσας Αρχής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των
Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α για τα έτη 2017 και 2018. Οι ανάγκες των Υποκαταστημάτων
περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΛ.Γ.Α
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΜΕ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΛΙΤΡΑ
13.000
14.000
7.000
4.000
5.000
5.000
12.000
60.000

2. Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης ορίζονται από την ακόλουθη κοινή υπουργική
απόφαση των υπουργών οικονομίας και οικονομικής ανάπτυξης περιβάλλοντος, χωροταξίας και
δημοσίων έργων : α) Στο πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά
όπως περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου Θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει σήμερα.
Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07- 2014) Υπουργική
Απόφαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΛΙΤΡΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΜΕ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ

13.000
14.000
7.000
4.000
5.000
5.000
12.000
60.000

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ1
(%)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Σημείωση: (1) Επί της διαμορφούμενης μέσης τιμής της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΙ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………..
Κατάστημα……………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης……………………….
Ευρώ………………………………………………..…………….
Προς
Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Τμήμα Προμηθειών
Μεσογείων 45
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……….…… ΕΥΡΩ….……….............
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των
…………………………………………………….
ευρώ
υπέρ
της
Εταιρείας
………………………………………………
Δ/νση
…….…………………
……………………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθμ.
σύμβασης
………………
συνολικής
αξίας
……………………………………
για
την
………………………………………………. …………
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. REVOIL Α.Ε.Ε.Π.
Εμπορικού και Marketing
Καποδιστρίου 5, 16672, Βάρη
Τηλ.: 210 8976000
Fax : 210 8974943
Email : sales@revoil.gr
2. ΕΤΕΚΑ
Εμπορικό Τμήμα – κ.ΒΟΡΙΑΣ
Τριπόλεως 2, 18863, Πέραμα
Τηλ.: 210 4002658-60
Fax: 210 4002607
Email : sales@eteka.com.gr
3. AEGEAN OIL
Εμπορικό Τμήμα – κ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Ακτή Κονδύλη 10, 18545, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4586000
Fax: 210 4586241
Email: jkomninos@aegeanoil.gr
4. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
καΚΟΒΑΒΣΚΑ
Χειμάρρας 8A, 151 25, Μαρούσι
ΤΗΛ.: 210 63 02 965
FAX: 210 63 02 510, 210 63 02 511
Email: okovatska@helpe.gr
5. SHELL CORAL A.E.
Ηριδότου 3, 18538, Πειραιάς
καΣΤΑΜΟΥ
ΤΗΛ.: 210 2109476450,9476137
Email: evangelia.stamou@ceg.gr
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