ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 111/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 15 του µήνα Μαΐου του έτους
2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 8703/11-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι
(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γκογκάκης Γρηγόριος
Βλάχος Κων/νος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Σέρβος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση του κ.
Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δηµοτική υπάλληλο και αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης :
Απόφαση Ο. Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια
καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αντώνης Αθανίτης, Πρ/µενος πρ/σµού λογ/ρίου & προµηθειών

Ο Πρ/νος πρ/σµού λογ/ρίου & προµηθειών κ. Αντώνης Αθανίτης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές
ερµηνευτικές εγκυκλίους.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
3. Τον Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
4. Την Π1/358/ΦΕΚ Β΄ 92/10-2-1999 για την εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη
χορηγητών – προµηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.)
5. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68’Α/2007).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’ /7-6-2010)
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Άρθρα 29-32), Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 (ΦΕΚ 64Α’/16-3-2007) και του
κανονισµού (ΕΚ) 1422/2007.
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8. Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013.
9. Τον Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
(ΦΕΚ τ.Α’/173/2010).
10. Το υπ’ αρίθµ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α΄ (πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου) που κυρώθηκε µε το
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και αφορά, µεταξύ άλλων, την ανάδειξη προµηθευτών καυσίµων.
11. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
12. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του 4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.
Α’/07-047-2014).
13. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
14. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
15. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
16. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 318/1992 και λοιπές
ρυθµίσεις».
17. Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και
της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015.
18. Την αριθµ. 07/2015 απόφαση του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Περιβάλλον».
19. Την αριθµ. 5/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
20. Την αριθµ. 6/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
21. Την αριθµ. 6/2015 απόφαση της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
22. Την αριθµ. 5/2015 ενιαία µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας.
23. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισµών του ∆ήµου,
των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ.
24. Την αριθµ. 49/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση διενέργειας προµήθειας καυσίµων και
ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015, µε τη διαδικασία
του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών (πετρελαίου
θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης και ελαιολιπαντικών) του ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆.
και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισµού 401.606,44 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 23%.
1. Η προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης) θα γίνει
µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση τιµή λιανικής
πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(παρ. 4 άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ) άρθρο 63 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) για την
συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα
παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης).
2. Στα ελαιολιπαντικά θα ισχύει ως κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή σε ευρώ επί του ενδεικτικού
προϋπολογισµού.
Άρθρο 1
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης περίληψης
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της διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον
Ελληνικό Τύπο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού
β. Τα τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού (Τεχνική έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός
Προϋπολογισµός, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων)
γ. Η προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το ∆ήµο και για τα
Νοµικά Πρόσωπα, αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στους αντίστοιχους Ενδεικτικούς Προϋπολογισµούς των
τευχών δηµοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές
των τευχών δηµοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Υπό προµήθεια είδη:
Πετρέλαιο Κίνησης, CPV 09134100-8
Πετρέλαιο Θέρµανσης, CPV 09135100-5
Βενζίνη Αµόλυβδη, CPV 09132100-4
Ελαιολιπαντικά, CPV 24951000-5
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των
προϋπολογισµών εξόδων οικονοµικού έτους 2015 εκάστου φορέα, στους οποίους έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες
πιστώσεις. Συγκεκριµένα για το ∆ήµο Λευκάδας θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 10-6641,10-6643,20-6641,20-6644,256641,25-6642,25-6644,30-6641,30-6644,35-6641,35-6644,70-6641.001,70-6641.002 ενώ για τα Ν.Π.∆.∆. τους
προϋπολογισµούς τους για το έτος 2015 και ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές τις λειτουργικές τους δαπάνες
έτους 2015.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
1
Πετρέλαιο κίνησης
λίτρα
110.000,00
0,928 €
102.080,00 €
2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

15.500,00

1,155 €

17.902,50 €

ΣΥΝΟΛΟ

119.982,50 €

Φ.Π.Α. 23%

27.595,975 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

147.578,475 €

ΟΜΑ∆Α Β : ∆ΕΠΟΚΑΛ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1
Πετρέλαιο θέρµανσης
λίτρα
2.000,00
2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

5.500,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
1.444,00 €

1,155 €

6.352,50 €

ΣΥΝΟΛΟ

7.796,50 €

Φ.Π.Α. 23%

1.793,195 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

9.589,695 €

ΟΜΑ∆Α Γ : ΝΠ∆∆ ∆. Λευκάδας «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
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Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

7.100,00

∆
Α
Π
Α
Ν
Η

0,722 €

5.126,20 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.126,20 €

Φ.Π.Α. 23%

1.179,026 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

6.305,226 €

ΟΜΑ∆Α ∆ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
40.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
28.880,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

28.880,00 €

Φ.Π.Α. 23%

6.642,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

35.522,40 €

ΟΜΑ∆Α Ε : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
30.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
21.660,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

21.660,00 €

Φ.Π.Α. 23%

4.981,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

26.641,800 €

ΟΜΑ∆Α ΣΤ : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

Α/Α

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

28.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,928 €

λίτρα

500,00

1,155 €

577,500 €

λίτρα

2.600,00

0,722 €

1.877,200 €

ΣΥΝΟΛΟ

28.438,700 €

Φ.Π.Α. 23%

6.540,901 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

34.979,601 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ
25.984,000 €

ΟΜΑ∆Α Ζ : ∆ΕΠΟΚΑΛ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.200,00

4

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
1,155 €

∆ΑΠΑΝΗ
1.386,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.386,000 €

Φ.Π.Α. 23%

318,780 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.704,780 €

ΟΜΑ∆Α Η : Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Λευκάδας «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.100,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
794,200 €

ΣΥΝΟΛΟ

794,200 €

Φ.Π.Α. 23%

182,666 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

976,866 €

ΟΜΑ∆Α Θ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
10.000,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
7.220,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

7.220,000 €

Φ.Π.Α. 23%

1.660,600 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

8.880,600 €

ΟΜΑ∆Α Ι : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3.500,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
2.527,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.527,000 €

Φ.Π.Α. 23%

581,210 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

3.108,210 €

ΟΜΑ∆Α IA : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

Α/Α
1
2

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
κίνησης
Βενζίνη
αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

λίτρα

28.000,00

0,928 €

25.984,000 €

λίτρα

1.000,00

1,155 €

1.155,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

27.139,000 €

Φ.Π.Α. 23%

6.241,970 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

33.380,970 €

ΟΜΑ∆Α ΙΒ : ∆ΕΠΟΚΑΛ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη
αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

4.000,00

5

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,155 €

4.620,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.620,000 €

Φ.Π.Α. 23%

1.062,600 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

5.682,600 €

ΟΜΑ∆Α ΙΓ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ ΜΕ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
Πετρέλαιο
1
λίτρα
7.000,00
0,722 €
5.054,000 €
θέρµανσης
ΣΥΝΟΛΟ
5.054,000 €
Φ.Π.Α. 23%

1.162,420 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

6.216,420 €

ΟΜΑ∆Α Ι∆ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ ΜΕ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
Πετρέλαιο
1
λίτρα
3.500,00
0,722 €
2.527,000 €
θέρµανσης
ΣΥΝΟΛΟ
2.527,000 €
Φ.Π.Α. 23%

581,210 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

3.108,210 €

ΟΜΑ∆Α ΙΕ : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ

Α/Α
1
2
3

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
κίνησης
Βενζίνη
αµόλυβδη
Πετρέλαιο
θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

λίτρα

19.000,00

0,928 €

17.632,000 €

λίτρα

1.000,00

1,155 €

1.155,000 €

λίτρα

3.000,00

0,72 €

2.166,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

20.953,000 €

Φ.Π.Α. 23%

4.819,190 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

25.772,190 €

ΟΜΑ∆Α ΙΣΤ : ∆ΕΠΟΚΑΛ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

1.800,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,722 €

1.299,600 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.299,600 €

Φ.Π.Α. 23%

298,908 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.598,508 €

ΟΜΑ∆Α ΙΖ : ΝΠ∆∆ ∆ Λευκάδας «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ

6

Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

1.800,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,722 €

1.299,600 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.299,600 €

Φ.Π.Α. 23%

298,908 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.598,508 €

ΟΜΑ∆Α ΙΗ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ ΜΕ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
1
Πετρέλαιο θέρµανσης
λίτρα
8.000,00
0,722 €
5.776,000 €
ΣΥΝΟΛΟ

5.776,000 €

Φ.Π.Α. 23%

1.328,480 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

7.104,480 €

ΟΜΑ∆Α ΙΘ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ –ΚΑΡΥΑΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

4.500,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,722 €

3.249,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

3.249,000 €

Φ.Π.Α. 23%

747,270 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

3.996,270 €

ΟΜΑ∆Α Κ : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Α/Α

2.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,928 €

2.000,00

1,155 €

2.310,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.166,00 €

Φ.Π.Α. 23%

958,18 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

5.124,18 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ
1.856,00 €

ΟΜΑ∆Α ΚΑ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

1.500,00

7

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,722 €

1.083,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.083,000 €

Φ.Π.Α. 23%

249,090 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΟΜΑ∆ΕΣ
Α+Β+Γ+∆+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι+ΙΑ+ΙΒ+ΙΓ+Ι∆+ΙΕ+ΙΣΤ+ΙΖ+ΙΗ+ΙΘ+Κ+ΚΑ)

1.332,090 €

300.977,300 €

Φ.Π.Α 23%

69.224,779 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.

370.202,079 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(lt)

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Λάδι SAE 20W-50 κινητήρα
πετρελαίου

lt

200

6,50

1.300,000

2

Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα
πετρελαίου

lt

400

8,00

3.200,000

3

Λάδι SAE 15W-40 κινητήρα
πετρελαίου

lt

800

6,50

5.200,000

4

Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα
βενζίνης

lt

200

6,50

1.300,000

5

Λάδι υδραυλικό Νο 68

lt

600

5,50

3.300,000

6

Λάδι υδραυλικό Νο 46

lt

1000

5,50

5.500,000

7

Βαλβολίνη 80W-90 GL 4

lt

200

5,00

1.000,000

9

Λάδι ανάµιξης 2Τ

lt

40

8,00

320,000

10

AD BLUE

lt

500

1,30

650,000

11

Γράσο NLGI 3

kg

60

6,75

405,000

12

Γρασσοσπρέϋ

τεµ

20

6,30

126,000

13

Υγρά φρένων DOT4

ΣΥΝΟΛΟ

lt

20

8,30

166,000

τεµ

20

6,30

126,000

Λάδι αλυσίδας Νο 30

lt

80

2,45

196,000

16

Λάδι αλυσίδας Νο 10

lt

20

2,45

49,000

17

Βαλβολίνη JCB GEAR OIL
HP PLUS

lt

240

4,65

1.116,000

18

Λάδι JCB Special
Transmition Fluid

lt

120

4,90

588,000

19

Λάδι Β17508 για CASE

lt

1

30,00

30,000

20

Αντιβακτηριακό

τεµ

48

20,00

960,000

ΣΥΝΟΛΟ

25.532,000

Φ.Π.Α. 23%

5.872,360

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

31.404,360

14

Αντισκωριακά

15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

326.509,300 €

Φ.Π.Α 23%

75.097,139 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

401.606,439 €

8

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά µε την διακήρυξη τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
από το Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου & Προµηθειών, ∆ηµοτικό Κατάστηµα Λευκάδας, ∆/νση:Υπ.
Κατωπόδη & Α. Τζεβελέκη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, κ. Αθανίτης Αντώνης, κ. Γεωργάκη Κων/να, τηλέφωνο
2645360542, 2645360610, fax 2645360586, email: athanitis@lekada.gov.gr
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά πρόσωπα
β) τα νοµικά πρόσωπα
γ) οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ) οι συνεταιρισµοί
Ειδικότερα, στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές ασχολούνται
συστηµατικά µε την εµπορία και τη διάθεση υγρών καυσίµων και διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίµων, καθώς
και όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση ελαιολιπαντικών.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για µία ή περισσότερες
Κατηγορίες και για µία ή περισσότερες Οµάδες, αλλά για το σύνολο όµως των ειδών και των ποσοτήτων της
κάθε Οµάδας.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως
οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής :
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση
των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας
ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
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Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε.
αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ.
60/2007 και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια
υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής
πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-52013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
Όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και τη διάθεση υγρών καυσίµων
και διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίµων, καθώς και όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές ασχολούνται
συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση ελαιολιπαντικών επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό,
οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού:
Α) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι οι Έλληνες και οι Αλλοδαποί πολίτες και όχι τα νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή
διοικητική αρχή, που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία της χώρας που έχει έδρα η
επιχείρηση ο συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται:
1) Η αδυναµία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και
2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το µη εκδιδόµενο
πιστοποιητικό.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους
οποίους υποχρεούται την καταβολή κάθε είδους εισφορών (εργαζοµένων και εργοδοτών).
5. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµέρα του
διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται
εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση
του συµµετέχοντος. και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Επιπρόσθετα
απαιτείται και η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας και των εργοδοτών.
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6. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
7. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, πρέπει να περιέχει και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε
συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), το καταστατικό του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Επίσης, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νοµικού προσώπου.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρίες.
Β) ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα
του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή άλλου
αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος
εκπρόσωπος της συµµετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του
νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας.
∆) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Αν καταθέσουν προσφορά για ελαιολιπαντικά θα πρέπει να προσκοµίσουν και πιστοποιητικό του Γενικού
Χηµείου του Κράτους για την έγκριση σε κυκλοφορία των ειδών που προσφέρουν.
Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση,
σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες
µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και
επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
3. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά
εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή
αποκλεισµού τους από την συνέχιση του διαγωνισµού τα ακόλουθα:
• Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία:
i. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
∆εν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε τα παρακάτω αδικήµατα:
- Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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- ∆ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
- Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου περί αποδοχής όλων των όρων της παρούσας
µετά των παραρτηµάτων της.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι δεν έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη και
έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση λειτουργίας τα υπό
προµήθεια υλικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον ∆ήµο.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει το διυλιστήριο από το οποίο θα προµηθευτεί τα
προσφερόµενα καύσιµα και το εργοστάσιο στο οποίο θα παραχθούν τα προσφερόµενα λιπαντικά καθώς
και τον τόπο εγκατάστασής του ή τον αποκλειστικό εισαγωγέα αν παράγονται εκτός Ελλάδας.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ότι ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών θα είναι
αυτός που προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό
καθεστώς νοµικών περιορισµών.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς
δηµοσίου ή και από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι του Ν. 1599/86, υπογράφονται
ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
∆εκτές γίνονται και εγγυητικές συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος.
Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε ένα επί τοις εκατό (1%)
επί του συνολικού προϋπολογισµού χωρίς να συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α., ήτοι για το σύνολο της προµήθειας σε
3.265,09 € (326.509,30 € x 1%). Όταν η προσφορά αφορά Κατηγορία ή Οµάδα των προς προµήθεια
ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 1% όχι επί του
συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος
των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση όµως, η κατακύρωση περιορίζεται για το
µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής υποβάλει
προσφορά για παραπάνω από µία Κατηγορία ή Οµάδα του διαγωνισµού, δύναται να υποβάλει µία εγγυητική
επιστολή της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί στο άθροισµα των ποσών των Κατηγοριών/Οµάδων.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη (ήτοι τουλάχιστον 7 µήνες). Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος
µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος Λευκάδας).
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ηµεροµηνία διαγωνισµού.
8. Τους όρους:
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- ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως ή διζήσεως.
- ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης στον κάθε φορέα χωριστά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
– µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα
των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινίσεις
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός
εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
8.2 Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι
κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται
υπόψη καµία από αυτές.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
8.3 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ
185 Β’/23-3-1993).
8.4 Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
8.5 Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
- Περιεχόµενο (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλύονται παραπάνω, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.
Συγκεκριµένα στον (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
Λευκάδας, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής,
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος.
Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από
τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) επειδή είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα είτε
από τον κατασκευαστικό οίκο είτε από τον οικονοµικό φορές εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισής τους
εντός της προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους
σε µορφή αρχείου pdf.
Περιεχόµενο (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
προσφέροντα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική
Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών για τα υγρά καύσιµα από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα
της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή
µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που
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προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια
είδος.

Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης: = 0,722
Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: = 0,928
Τιµή αναφοράς Βενζίνη Αµόλυβδη: = 1,155
Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη
∆ιακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του
συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,928 - (0,928x0,12)= 0,817
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της
οικονοµικής προσφοράς του παραρτήµατος Γ΄, σε µορφή pdf.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
8.6 Τιµές:
Οι τιµές προσφοράς σε ευρώ στα υγρά καύσιµα θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή
ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης).
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τα ελαιολιπαντικά η τιµή σε ευρώ της προσφοράς θα δοθεί µε γνώµονα τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και η
κατακύρωση θα γίνει στη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού.
∆ηλαδή µειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιµα και τη
χαµηλότερη τιµή για τα ελαιολιπαντικά.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιµές προσφοράς θα
παραµείνουν σταθερές ως την ολοκλήρωση της προµήθειας.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόµιµες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την
νοµοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο ανάδοχος υπόκειται επίσης σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Γίνονται δεκτές οικονοµικές προσφορές για το σύνολο ή για µεµονωµένο Τµήµα ή Οµάδα του Ενδεικτικού
Προϋπολογισµού, αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε οµάδας.
8.7 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6)
µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο ∆ήµος Λευκάδας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση
ισχύος των προσφορών.
Αν ο ∆ήµος Λευκάδας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, οπότε ο µειοδότης
δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 9
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» .
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Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών µέσω του συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -Τεχνική
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
9.2 ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη
της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες- οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
9.3 ∆ιαδικασία Ανάδειξης µειοδότη - κατακύρωση
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται
οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, η οποία διατηρεί το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά
από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και
της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10) “∆ικαστική
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προµηθειών
και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012
(Α 51) µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή.
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Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει
του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ
1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 11
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών
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 σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση,
θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε
τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς δύο επί τοις εκατό (2%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού του
κάθε φορέα.
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, ο
προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ξεχωριστά.
Επισηµαίνεται, εδώ, ότι τα προς προµήθεια είδη τα οποία παρατίθενται στην µελέτη και στη διακήρυξη και
συγκεκριµένα στον ενδεικτικό προϋπολογισµό αναλυτικά - ξεχωριστά για το ∆ήµο και κάθε Νοµικό πρόσωπο, µε
σκοπό µετά την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών, για κάθε ένα από τα υπό προµήθεια είδη ξεχωριστά, από
τις διαγωνιστικές διαδικασίες που διεξάγονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας να υπογραφούν
ξεχωριστές συµβάσεις µε τον ∆ήµο Λευκάδας, τα Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική
Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον», «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης», «Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» και «∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.».
Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η
σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά
του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους
συµβαλλόµενους.
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συµφωνηθείσα τιµή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή.
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωµής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης (∆ήµος και ΝΠ∆∆) και θα υπογραφεί από το
νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα.
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Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει
την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται
από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η διάρκεια των συµβάσεων ισχύουν από την υπογραφή τους µέχρι 31-12-2015.
Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της σύµβασης, για
τρεις µήνες, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά
τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω
οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που
παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα καύσιµα και τα ελαιολιπαντικά που θα
προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις
κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο ∆ήµος Λευκάδας και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν όταν
διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση των φορέων κάθε ποσότητα καυσίµου ή
ελαιολιπαντικού που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµων ή ελαιολιπαντικών που πρέπει
να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου καυσίµου ή ελαιολιπαντικού και αποστολής του
νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου ή ελαιολιπαντικού επήλθε φθορά στον µηχανολογικό
εξοπλισµό και στα µηχανήµατα, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της
βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
ΑΡΘΡΟ 13
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στα αυτοκίνητα και µηχανήµατα και στις
εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.
Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνει στην αποθήκη του ∆ήµου Λευκάδας ύστερα από συνεννόηση µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να εφοδιάσει τους
φορείς µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων και ελαιολιπαντικών.
Ο χρόνος παράδοσης των καυσίµων θέρµανσης στα ∆ηµοτικά κτήρια ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες από την
αποστολή της εντολής από τους φορείς. Για τα καύσιµα κίνησης ο εφοδιασµός των οχηµάτων θα
πραγµατοποιείται άµεσα από τα πρατήρια του προµηθευτή µε την επίδειξη της έγγραφης εντολής από τους
φορείς.
Για τα ελαιολιπαντικά η παράδοση για το σύνολο της προϋπολογιζόµενης ποσότητας ορίζεται σε είκοσι (20)
ηµέρες από την αποστολή της εντολής από το ∆ήµο Λευκάδας.
Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται από πρατήριο του
αναδόχου και η παράδοση καυσίµων θέρµανσης θα γίνεται από βυτίο του αναδόχου.
Ο ∆ήµος Λευκάδας και τα Νοµικά Πρόσωπα, δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίµων και
ελαιολιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Οι παραλαβές θα γίνονται από τους φορείς ξεχωριστά, µε δικές τους ξεχωριστές επιτροπές παραλαβής για κάθε
φορέα.
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται
σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Τονίζεται ότι οι φορείς κατά την παράδοση παραλαβή διατηρούν το δικαίωµα να αποστέλλουν δείγµατα από τα προς προµήθεια είδη για ανάλυση στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες
προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των πληρωµών βαρύνουν τους προϋπολογισµούς του κάθε φορέα
ξεχωριστά.
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την παραλαβή των υπό
προµήθεια υλικών, που θα παραλαµβάνεται τµηµατικά, µε βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής
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παραλαβής, µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, απαραίτητο
για τον έλεγχο και την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του κάθε φορέα χωριστά.
Η δαπάνη θα υποβάλλεται στις κατά περίπτωση νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι οποίες
υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων, ήτοι: φόρος εισοδήµατος 1% για τα καύσιµα και 4% για
τα ελαιολιπαντικά και 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Στις προµήθειες καυσίµων κίνησης οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα
αρχή (άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012). ∆εν εµπίπτουν στη ρύθµιση αυτή οι προµήθειες των καυσίµων για
τα µηχανήµατα έργου καθώς και όλες οι προµήθειες καυσίµων που ανατίθενται µε διαπραγµάτευση ή απευθείας
ανάθεση.
ΑΡΘΡΟ 15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
15.1 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου & Προµηθειών του
∆ήµου Λευκάδας, εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ηµοτικό Κατάστηµα Λευκάδας, ∆/νση:Υπ. Αθ. Κατωπόδη & Α.
Τζεβελέκη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, κ. Αθανίτης Αντώνης, κ. Γεωργάκη Κων/να, τηλέφωνο 2645360542,
2645360610, fax 2645360586, email: athanitis@lekada.gov.gr και ιστοσελίδα ∆ήµου: www.lefkada.gov.gr
15.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΦΜ: 997916281, ∆.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΥΠ. ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟ∆Η & Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, Τ.Κ: 31100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2645360542, 2645360610
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (σε έντυπη µορφή):
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠ. ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟ∆Η & Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, Τ.Κ: 31100

ΑΡΘΡΟ 16
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής και παραλαβής της παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 26-05-2015
Τα τεύχη δηµοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας:
www.lefkada.gov.gr και από την οποία παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα Τεύχη του
∆ιαγωνισµού.
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους υποψήφιους προµηθευτές τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό
έγγραφα, αυτά παραδίδονται χωρίς χρηµατικό αντίτιµο σε αυτούς και έως έξι (6) ηµέρες πριν την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού (παρ. 9 άρθρο 3 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η διακήρυξη θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Λευκάδας.
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:
α. Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και
β. Στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το Ν.3548/2007, το Ν. 3801/2009 και την αριθµ. 11/28-06-2010 εγκύκλιο
του Υπ. Εσωτερικών.
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009
µε το οποίο προστέθηκε παρ. 3 στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω νοµοθεσία, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα
της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος κατά τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.
Η δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού µε την οποία θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος προϋπολογίζονται
σε 450,00 ευρώ περίπου συνολικά για το πλήθος των εφηµερίδων.
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσδιορίζεται αντί των 52 σε 40 ηµέρες από την ηµέρα αποστολής
της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του Π.∆. 60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται
ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.lefkada.gov.gr από την
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ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθ. 30 παρ. 3 & άρθ.
32 παρ. 6 του Π.∆. 60/07).
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της
ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 60/07 και της Απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Σχέδιο σύµβασης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής
Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς: ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε αριθµό …………………….. για ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως)
………………………………………………… υπέρ της Εταιρείας ………………………….………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον
διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………….. για την προµήθεια
………………………………………………………………….σύµφωνα µε την αριθµ. ……………………………… ∆ιακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν
λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το
οποίο και µας βαρύνει.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά
αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς: (αναθέτουσα αρχή)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ µε αριθµό …………………….. για ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως)
......………………..στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της Εταιρείας ……………………………………………
οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών
(1)…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από
αυτή των όρων της µε αριθµό ……………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια
…………………………………………. (αριθµός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ευρώ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το
οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθµός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΜΑ∆Α………∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ……………………………
Α/Α

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
µονάδες
αριθµητικώς

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

λίτρα

ολογράφως

Ηµεροµηνία …./…./…….
Ο Προσφέρων
Σφραγίδα-υπογραφή
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθµός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α Α
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(lt)

1

Λάδι SAE 20W-50
κινητήρα πετρελαίου

lt

200

2

Λάδι SAE 10W-40
κινητήρα πετρελαίου

lt

400

3

Λάδι SAE 15W-40
κινητήρα πετρελαίου

lt

800

4

Λάδι SAE 10W-40
κινητήρα βενζίνης

lt

200

5

Λάδι υδραυλικό Νο 68

lt

600

6

Λάδι υδραυλικό Νο 46

lt

1000

7

Βαλβολίνη 80W-90 GL 4

lt

200

9

Λάδι ανάµιξης 2Τ

lt

40

10

AD BLUE

lt

500

11

Γράσο NLGI 3

kg

60

12

Γρασσοσπρέϋ

τεµ

20

13

Υγρά φρένων DOT4

lt

20

14

Αντισκωριακά

τεµ

20

Λάδι αλυσίδας Νο 30

lt

80

Λάδι αλυσίδας Νο 10

lt

20

17

Βαλβολίνη JCB GEAR OIL
HP PLUS

lt

240

18

Λάδι JCB Special
Transmition Fluid

lt

120

19

Λάδι Β17508 για CASE

lt

1

20

Αντιβακτηριακό

τεµ

48

15
16

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ηµεροµηνία …./…./…….
Ο Προσφέρων
Σφραγίδα-υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
(τίτλος φορέα)
Αρ. Πρωτ. :

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆. ΚΑΙ ΤΗΣ ∆.Ε.ΠΟ.Κ.ΑΛ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
Στη ……………….(τόπος) του ……………...(φορέας), σήµερα την ……………. µεταξύ του κ. (ονοµατεπώνυµο
∆ηµάρχου ή Προέδρου κάθε νοµικού προσώπου), (αξίωµα ως εκπροσώπου και τίτλος φορέα) και του
………………….. κατοίκου ………………. οδός ………………. & Α∆Τ: ……………….., ο οποίος εκπροσωπεί νοµίµως την
εταιρεία µε την επωνυµία …………………………………..…. µε έδρα την ………………… …………….. ,
ΑΦΜ.……………………………….,∆ΟΥ………………………. συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, ενεργώντας µε βάση την παρ. 3 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ και
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ.
Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993).
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
6. Την αριθµ. …………/….-…-2015 διακήρυξη για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου
Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015.
7. Την αριθµ. ………………… απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών του
διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας, των
Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015 και την κατακύρωση του αποτελέσµατος.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων
…………………………………….., που ανακηρύχθηκε βάσει της
αριθµ……………κατακυρωτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας και ο οποίος στο εξής
θα καλείται «Ανάδοχος», την προµήθεια καυσίµων-ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. του
∆ήµου και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015, προϋπολογισµού ………………………..€,
πλέον
του
αναλογούντος
Φ.Π.Α.
23%,
δηλαδή…………………..€,
συνολικού
συνεπώς
ποσού
…………………………….….€ µε τους ακολούθους όρους και συµφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα προς προµήθεια προϊόντα πετρελαιοειδών-λιπαντικών από τον «Ανάδοχο» αφορούν τα παρακάτω:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
1. Η παρούσα Σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδια έσοδα του ∆ήµου ή των Νοµικών προσώπων.
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2. Η συµβατική αµοιβή, η οποία προέκυψε από την Οικονοµική Προσφορά του «Αναδόχου» ανέρχεται στο
χρηµατικό ποσό των ………………………€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
3. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα παραλαµβάνεται
τµηµατικά κάθε φορά µε βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, µε την προσκόµιση των
νόµιµων δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλµάτων
πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Σε συµµόρφωση µε τα σχετικώς οριζόµενα στην ∆ιακήρυξη, ο Ανάδοχος, αντικατέστησε την ήδη από
εκείνον κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής µε την αριθµ. ………….. της Τράπεζας ………….., Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ανερχόµενη σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της σύµβασης χωρίς τον
ΦΠΑ, δηλαδή ποσού ……………….…..ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 4:ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της συµβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της κι έχει διάρκεια έως 31-12-2015.
Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της σύµβασης, για
τρεις µήνες, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά
τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω
οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆.
Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα ενεργείται τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της
Υπηρεσίας, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά από γραπτή εντολή της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου ή
αντίστοιχα των φορέων που αναφέρονται στη παρούσα. Για το πετρέλαιο θέρµανσης θα ειδοποιείται ο
προµηθευτής 24 ώρες πριν.

ΑΡΘΡΟ 5:ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Η Αναθέτουσα δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο στις περιπτώσεις που το νοµικό πλαίσιο
το οποίο την διέπει ορίζει και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικώς στα στοιχεία-έγγραφα του ∆ιαγωνισµού.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα προϊόντα σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία της
µελέτης και την προσφορά.
Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφόσον απαιτηθεί - η αντικατάσταση του µε
άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, ο προµηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των προβλεπόµενων κυρώσεων και πρόστιµο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µετά από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του
προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο
συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από 30 ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε
απόφαση του δηµοτικού ή του κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να
παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του
συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του
συµβατικού χρόνου µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης -παράδοσης και
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει το υλικό.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται και σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική
αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις αυτές µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως
διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται τα όσα ορίζονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
1. Μετά από την υπογραφή της Σύµβασης, εκτός από τα σχετικά διαγωνιστικά στοιχεία-έγγραφα κανένα άλλο
έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν από αυτήν, ή ανταλλαγές αναµεταξύ των συµβαλλοµένων
είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη µε οποιοδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων της σύµβασης.
2. Η συµβατική σχέση των Μερών (εφαρµογή - ερµηνεία αυτής) διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο,
τυχόν δε διαφορά που θα προκύψει από την σύµβαση θα υπάγεται στην αρµοδιότητα των Ελληνικών
δικαστηρίων.
Το κείµενο της παρούσας σύµβασης υπογράφτηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα από τα οποία δύο παρέµειναν στο
…………………….(Φορέα) και ένα έλαβε ο ανάδοχος
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο (αξίωµα εκπροσώπου φορέα)

Ο (ιδιότητα εκπροσώπου επιχείρησης)

(ονοµατεπώνυµο)

(ονοµατεπώνυµο)»

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος ο κ. Αντώνης Αθανίτης έκανε διορθώσεις επί της
αρχικής εισήγησης της διακήρυξης και πιο συγκεκριµένα:
1. Στην παρ.1 του άρθρου 13 προστίθεται «εντός των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου
Λευκάδας»
2. Στο άρθρο 6 ∆) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ διαγράφεται η παρ. 4.
3. Στο άρθρο 5 προστίθεται: « Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους
τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.»
4. Στο άρθρο 8 και συγκεκριµένα στην παρ. «Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών»
και στο παράδειγµα: «Εστω ότι ………………του παραρτήµατος Β σε µορφή Pdf»
Μετά την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε
υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10,
-Την υπ΄αριθ. 5/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Την παραπάνω εισήγηση, µε τις διορθώσεις αυτής, οµόφωνα, αποφασίζει :
Την κατάρτιση όρων διακήρυξης και την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου
Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισµού 401.606,44
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, ως κατωτέρω:
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές
ερµηνευτικές εγκυκλίους.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
3. Τον Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
4. Την Π1/358/ΦΕΚ Β΄ 92/10-2-1999 για την εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη
χορηγητών – προµηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.)
5. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68’Α/2007).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’ /7-6-2010)
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Άρθρα 29-32), Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 (ΦΕΚ 64Α’/16-3-2007) και του
κανονισµού (ΕΚ) 1422/2007.
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8. Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013.
9. Τον Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
(ΦΕΚ τ.Α’/173/2010).
10. Το υπ’ αρίθµ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α΄ (πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου) που κυρώθηκε µε το
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και αφορά, µεταξύ άλλων, την ανάδειξη προµηθευτών καυσίµων.
11. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
12. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του 4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.
Α’/07-047-2014).
13. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
14. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
15. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
16. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 318/1992 και λοιπές
ρυθµίσεις».
17. Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και
της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015.
18. Την αριθµ. 07/2015 απόφαση του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Περιβάλλον».
19. Την αριθµ. 5/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
20. Την αριθµ. 6/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
21. Την αριθµ. 6/2015 απόφαση της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
22. Την αριθµ. 5/2015 ενιαία µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας.
23. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισµών του ∆ήµου,
των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ.
24. Την αριθµ. 49/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση διενέργειας προµήθειας καυσίµων και
ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015, µε τη διαδικασία
του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών (πετρελαίου
θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης και ελαιολιπαντικών) του ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆.
και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισµού 401.606,44 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 23%.
1. Η προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης) θα γίνει
µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση τιµή λιανικής
πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(παρ. 4 άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ) άρθρο 63 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) για την
συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα
παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης).
2. Στα ελαιολιπαντικά θα ισχύει ως κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή σε ευρώ επί του ενδεικτικού
προϋπολογισµού.
Άρθρο 1
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης περίληψης
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της διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον
Ελληνικό Τύπο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού
β. Τα τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού (Τεχνική έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός
Προϋπολογισµός, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων)
γ. Η προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το ∆ήµο και για τα
Νοµικά Πρόσωπα, αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στους αντίστοιχους Ενδεικτικούς Προϋπολογισµούς των
τευχών δηµοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές
των τευχών δηµοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Υπό προµήθεια είδη:
Πετρέλαιο Κίνησης, CPV 09134100-8
Πετρέλαιο Θέρµανσης, CPV 09135100-5
Βενζίνη Αµόλυβδη, CPV 09132100-4
Ελαιολιπαντικά, CPV 24951000-5
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των
προϋπολογισµών εξόδων οικονοµικού έτους 2015 εκάστου φορέα, στους οποίους έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες
πιστώσεις. Συγκεκριµένα για το ∆ήµο Λευκάδας θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 10-6641,10-6643,20-6641,20-6644,256641,25-6642,25-6644,30-6641,30-6644,35-6641,35-6644,70-6641.001,70-6641.002 ενώ για τα Ν.Π.∆.∆. τους
προϋπολογισµούς τους για το έτος 2015 και ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές τις λειτουργικές τους δαπάνες
έτους 2015.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
1
Πετρέλαιο κίνησης
λίτρα
110.000,00
0,928 €
102.080,00 €
2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

15.500,00

1,155 €

17.902,50 €

ΣΥΝΟΛΟ

119.982,50 €

Φ.Π.Α. 23%

27.595,975 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

147.578,475 €

ΟΜΑ∆Α Β : ∆ΕΠΟΚΑΛ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1
Πετρέλαιο θέρµανσης
λίτρα
2.000,00
2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

5.500,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
1.444,00 €

1,155 €

6.352,50 €

ΣΥΝΟΛΟ

7.796,50 €

Φ.Π.Α. 23%

1.793,195 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

9.589,695 €

ΟΜΑ∆Α Γ : ΝΠ∆∆ ∆. Λευκάδας «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
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Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

7.100,00

∆
Α
Π
Α
Ν
Η

0,722 €

5.126,20 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.126,20 €

Φ.Π.Α. 23%

1.179,026 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

6.305,226 €

ΟΜΑ∆Α ∆ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
40.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
28.880,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

28.880,00 €

Φ.Π.Α. 23%

6.642,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

35.522,40 €

ΟΜΑ∆Α Ε : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
30.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
21.660,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

21.660,00 €

Φ.Π.Α. 23%

4.981,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

26.641,800 €

ΟΜΑ∆Α ΣΤ : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

Α/Α

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

28.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,928 €

λίτρα

500,00

1,155 €

577,500 €

λίτρα

2.600,00

0,722 €

1.877,200 €

ΣΥΝΟΛΟ

28.438,700 €

Φ.Π.Α. 23%

6.540,901 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

34.979,601 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ
25.984,000 €

ΟΜΑ∆Α Ζ : ∆ΕΠΟΚΑΛ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.200,00
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ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
1,155 €

∆ΑΠΑΝΗ
1.386,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.386,000 €

Φ.Π.Α. 23%

318,780 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.704,780 €

ΟΜΑ∆Α Η : Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Λευκάδας «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.100,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
794,200 €

ΣΥΝΟΛΟ

794,200 €

Φ.Π.Α. 23%

182,666 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

976,866 €

ΟΜΑ∆Α Θ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
10.000,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
7.220,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

7.220,000 €

Φ.Π.Α. 23%

1.660,600 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

8.880,600 €

ΟΜΑ∆Α Ι : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3.500,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
0,722 €

∆ΑΠΑΝΗ
2.527,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.527,000 €

Φ.Π.Α. 23%

581,210 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

3.108,210 €

ΟΜΑ∆Α IA : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

Α/Α
1
2

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
κίνησης
Βενζίνη
αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

λίτρα

28.000,00

0,928 €

25.984,000 €

λίτρα

1.000,00

1,155 €

1.155,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

27.139,000 €

Φ.Π.Α. 23%

6.241,970 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

33.380,970 €

ΟΜΑ∆Α ΙΒ : ∆ΕΠΟΚΑΛ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη
αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

4.000,00
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ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,155 €

4.620,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.620,000 €

Φ.Π.Α. 23%

1.062,600 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

5.682,600 €

ΟΜΑ∆Α ΙΓ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ ΜΕ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
Πετρέλαιο
1
λίτρα
7.000,00
0,722 €
5.054,000 €
θέρµανσης
ΣΥΝΟΛΟ
5.054,000 €
Φ.Π.Α. 23%

1.162,420 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

6.216,420 €

ΟΜΑ∆Α Ι∆ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ ΜΕ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
Πετρέλαιο
1
λίτρα
3.500,00
0,722 €
2.527,000 €
θέρµανσης
ΣΥΝΟΛΟ
2.527,000 €
Φ.Π.Α. 23%

581,210 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

3.108,210 €

ΟΜΑ∆Α ΙΕ : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ

Α/Α
1
2
3

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
κίνησης
Βενζίνη
αµόλυβδη
Πετρέλαιο
θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

λίτρα

19.000,00

0,928 €

17.632,000 €

λίτρα

1.000,00

1,155 €

1.155,000 €

λίτρα

3.000,00

0,72 €

2.166,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

20.953,000 €

Φ.Π.Α. 23%

4.819,190 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

25.772,190 €

ΟΜΑ∆Α ΙΣΤ : ∆ΕΠΟΚΑΛ-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

1.800,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,722 €

1.299,600 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.299,600 €

Φ.Π.Α. 23%

298,908 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.598,508 €

ΟΜΑ∆Α ΙΖ : ΝΠ∆∆ ∆ Λευκάδας «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»-∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ
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Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

1.800,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,722 €

1.299,600 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.299,600 €

Φ.Π.Α. 23%

298,908 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.598,508 €

ΟΜΑ∆Α ΙΗ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ ΜΕ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
1
Πετρέλαιο θέρµανσης
λίτρα
8.000,00
0,722 €
5.776,000 €
ΣΥΝΟΛΟ

5.776,000 €

Φ.Π.Α. 23%

1.328,480 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

7.104,480 €

ΟΜΑ∆Α ΙΘ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ –ΚΑΡΥΑΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

4.500,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,722 €

3.249,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

3.249,000 €

Φ.Π.Α. 23%

747,270 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

3.996,270 €

ΟΜΑ∆Α Κ : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Α/Α

2.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,928 €

2.000,00

1,155 €

2.310,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.166,00 €

Φ.Π.Α. 23%

958,18 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

5.124,18 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ
1.856,00 €

ΟΜΑ∆Α ΚΑ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο
θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

1.500,00
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ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,722 €

1.083,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.083,000 €

Φ.Π.Α. 23%

249,090 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΟΜΑ∆ΕΣ
Α+Β+Γ+∆+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι+ΙΑ+ΙΒ+ΙΓ+Ι∆+ΙΕ+ΙΣΤ+ΙΖ+ΙΗ+ΙΘ+Κ+ΚΑ)

1.332,090 €

300.977,300 €

Φ.Π.Α 23%

69.224,779 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.

370.202,079 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(lt)

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Λάδι SAE 20W-50 κινητήρα
πετρελαίου

lt

200

6,50

1.300,000

2

Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα
πετρελαίου

lt

400

8,00

3.200,000

3

Λάδι SAE 15W-40 κινητήρα
πετρελαίου

lt

800

6,50

5.200,000

4

Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα
βενζίνης

lt

200

6,50

1.300,000

5

Λάδι υδραυλικό Νο 68

lt

600

5,50

3.300,000

6

Λάδι υδραυλικό Νο 46

lt

1000

5,50

5.500,000

7

Βαλβολίνη 80W-90 GL 4

lt

200

5,00

1.000,000

9

Λάδι ανάµιξης 2Τ

lt

40

8,00

320,000

10

AD BLUE

lt

500

1,30

650,000

11

Γράσο NLGI 3

kg

60

6,75

405,000

12

Γρασσοσπρέϋ

τεµ

20

6,30

126,000

13

Υγρά φρένων DOT4

ΣΥΝΟΛΟ

lt

20

8,30

166,000

τεµ

20

6,30

126,000

Λάδι αλυσίδας Νο 30

lt

80

2,45

196,000

16

Λάδι αλυσίδας Νο 10

lt

20

2,45

49,000

17

Βαλβολίνη JCB GEAR OIL
HP PLUS

lt

240

4,65

1.116,000

18

Λάδι JCB Special
Transmition Fluid

lt

120

4,90

588,000

19

Λάδι Β17508 για CASE

lt

1

30,00

30,000

20

Αντιβακτηριακό

τεµ

48

20,00

960,000

ΣΥΝΟΛΟ

25.532,000

Φ.Π.Α. 23%

5.872,360

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

31.404,360

14

Αντισκωριακά

15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

326.509,300 €

Φ.Π.Α 23%

75.097,139 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

401.606,439 €
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ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟ ΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Τρίτη 26 Μαϊου 2015

∆ευτέρα 29 Ιουνίου
2015 και ώρα 08:00
π.µ.

∆ευτέρα 06 Ιουλίου
2015 και ώρα 10:00
π.µ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά µε την διακήρυξη τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
από το Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου & Προµηθειών, ∆ηµοτικό Κατάστηµα Λευκάδας, ∆/νση:Υπ.
Κατωπόδη & Α. Τζεβελέκη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, κ. Αθανίτης Αντώνης, κ. Γεωργάκη Κων/να, τηλέφωνο
2645360542, 2645360610, fax 2645360586, email: athanitis@lekada.gov.gr
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά πρόσωπα
β) τα νοµικά πρόσωπα
γ) οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ) οι συνεταιρισµοί
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
Ειδικότερα, στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές ασχολούνται
συστηµατικά µε την εµπορία και τη διάθεση υγρών καυσίµων και διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίµων, καθώς
και όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση ελαιολιπαντικών.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για µία ή περισσότερες
Κατηγορίες και για µία ή περισσότερες Οµάδες, αλλά για το σύνολο όµως των ειδών και των ποσοτήτων της
κάθε Οµάδας.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως
οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής :
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση
των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
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Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας
ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε.
αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ.
60/2007 και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια
υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής
πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-52013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
Όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και τη διάθεση υγρών καυσίµων
και διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίµων, καθώς και όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές ασχολούνται
συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση ελαιολιπαντικών επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό,
οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού:
Α) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι οι Έλληνες και οι Αλλοδαποί πολίτες και όχι τα νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή
διοικητική αρχή, που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία της χώρας που έχει έδρα η
επιχείρηση ο συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται:
1) Η αδυναµία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και
2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το µη εκδιδόµενο
πιστοποιητικό.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους
οποίους υποχρεούται την καταβολή κάθε είδους εισφορών (εργαζοµένων και εργοδοτών).
6. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµέρα του
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διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται
εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση
του συµµετέχοντος. και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Επιπρόσθετα
απαιτείται και η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας και των εργοδοτών.
7. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
8. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, πρέπει να περιέχει και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε
συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), το καταστατικό του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Επίσης, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νοµικού προσώπου.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρίες.
Β) ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα
του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή άλλου
αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος
εκπρόσωπος της συµµετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του
νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας.
∆) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση,
σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες
µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και
επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
3. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά
εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή
αποκλεισµού τους από την συνέχιση του διαγωνισµού τα ακόλουθα:
• Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία:
i. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
∆εν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε τα παρακάτω αδικήµατα:
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- Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- ∆ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
- Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου περί αποδοχής όλων των όρων της παρούσας
µετά των παραρτηµάτων της.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι δεν έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη και
έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση λειτουργίας τα υπό
προµήθεια υλικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον ∆ήµο.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει το διυλιστήριο από το οποίο θα προµηθευτεί τα
προσφερόµενα καύσιµα και το εργοστάσιο στο οποίο θα παραχθούν τα προσφερόµενα λιπαντικά καθώς
και τον τόπο εγκατάστασής του ή τον αποκλειστικό εισαγωγέα αν παράγονται εκτός Ελλάδας.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ότι ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών θα είναι
αυτός που προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό
καθεστώς νοµικών περιορισµών.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς
δηµοσίου ή και από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι του Ν. 1599/86, υπογράφονται
ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
∆εκτές γίνονται και εγγυητικές συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος.
Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε ένα επί τοις εκατό (1%)
επί του συνολικού προϋπολογισµού χωρίς να συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α., ήτοι για το σύνολο της προµήθειας σε
3.265,09 € (326.509,30 € x 1%). Όταν η προσφορά αφορά Κατηγορία ή Οµάδα των προς προµήθεια
ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 1% όχι επί του
συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος
των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση όµως, η κατακύρωση περιορίζεται για το
µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής υποβάλει
προσφορά για παραπάνω από µία Κατηγορία ή Οµάδα του διαγωνισµού, δύναται να υποβάλει µία εγγυητική
επιστολή της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί στο άθροισµα των ποσών των Κατηγοριών/Οµάδων.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη (ήτοι τουλάχιστον 7 µήνες). Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος
µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος Λευκάδας).
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ηµεροµηνία διαγωνισµού.
8. Τους όρους:
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- ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως ή διζήσεως.
- ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης στον κάθε φορέα χωριστά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
– µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα
των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινίσεις
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός
εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
8.2 Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι
κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται
υπόψη καµία από αυτές.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
8.3 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ
185 Β’/23-3-1993).
8.4 Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
8.5 Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
- Περιεχόµενο (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλύονται παραπάνω, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.
Συγκεκριµένα στον (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
Λευκάδας, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής,
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος.
Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από
τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) επειδή είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα είτε
από τον κατασκευαστικό οίκο είτε από τον οικονοµικό φορές εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισής τους
εντός της προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους
σε µορφή αρχείου pdf.
Περιεχόµενο (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
προσφέροντα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική
Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών για τα υγρά καύσιµα από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα
της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή
µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που
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προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια
είδος.
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης: = 0,722
Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: = 0,928
Τιµή αναφοράς Βενζίνη Αµόλυβδη: = 1,155
Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη
∆ιακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του
συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,928 - (0,928x0,12)= 0,817
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της
οικονοµικής προσφοράς του παραρτήµατος Β΄, σε µορφή pdf.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
8.6 Τιµές:
Οι τιµές προσφοράς σε ευρώ στα υγρά καύσιµα θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή
ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης).
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τα ελαιολιπαντικά η τιµή σε ευρώ της προσφοράς θα δοθεί µε γνώµονα τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και η
κατακύρωση θα γίνει στη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού.
∆ηλαδή µειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιµα και τη
χαµηλότερη τιµή για τα ελαιολιπαντικά.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιµές προσφοράς θα
παραµείνουν σταθερές ως την ολοκλήρωση της προµήθειας.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόµιµες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την
νοµοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο ανάδοχος υπόκειται επίσης σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Γίνονται δεκτές οικονοµικές προσφορές για το σύνολο ή για µεµονωµένο Τµήµα ή Οµάδα του Ενδεικτικού
Προϋπολογισµού, αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε οµάδας.
8.7 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6)
µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο ∆ήµος Λευκάδας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση
ισχύος των προσφορών.
Αν ο ∆ήµος Λευκάδας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, οπότε ο µειοδότης
δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 9
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
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προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών µέσω του συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -Τεχνική
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
9.2 ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη
της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες- οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
9.3 ∆ιαδικασία Ανάδειξης µειοδότη - κατακύρωση
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται
οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, η οποία διατηρεί το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά
από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και
της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10) “∆ικαστική
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προµηθειών
και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012
(Α 51) µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει
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του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ
1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 11
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών
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 σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση,
θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε
τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς δύο επί τοις εκατό (2%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού του
κάθε φορέα.
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, ο
προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ξεχωριστά.
Επισηµαίνεται, εδώ, ότι τα προς προµήθεια είδη τα οποία παρατίθενται στην µελέτη και στη διακήρυξη και
συγκεκριµένα στον ενδεικτικό προϋπολογισµό αναλυτικά - ξεχωριστά για το ∆ήµο και κάθε Νοµικό πρόσωπο, µε
σκοπό µετά την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών, για κάθε ένα από τα υπό προµήθεια είδη ξεχωριστά, από
τις διαγωνιστικές διαδικασίες που διεξάγονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας να υπογραφούν
ξεχωριστές συµβάσεις µε τον ∆ήµο Λευκάδας, τα Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική
Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον», «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης», «Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» και «∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.».
Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η
σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά
του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους
συµβαλλόµενους.
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συµφωνηθείσα τιµή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή.
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωµής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης (∆ήµος και ΝΠ∆∆) και θα υπογραφεί από το
νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα.
Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει
την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται
από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η διάρκεια των συµβάσεων ισχύουν από την υπογραφή τους µέχρι 31-12-2015.
Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της σύµβασης, για
τρεις µήνες, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά
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τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω
οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που
παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα καύσιµα και τα ελαιολιπαντικά που θα
προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις
κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο ∆ήµος Λευκάδας και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν όταν
διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση των φορέων κάθε ποσότητα καυσίµου ή
ελαιολιπαντικού που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµων ή ελαιολιπαντικών που πρέπει
να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου καυσίµου ή ελαιολιπαντικού και αποστολής του
νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου ή ελαιολιπαντικού επήλθε φθορά στον µηχανολογικό
εξοπλισµό και στα µηχανήµατα, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της
βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
ΑΡΘΡΟ 13
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στα αυτοκίνητα και µηχανήµατα και στις
εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων, εντός των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Λευκάδας, ανάλογα µε τις
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.
Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνει στην αποθήκη του ∆ήµου Λευκάδας ύστερα από συνεννόηση µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να εφοδιάσει τους
φορείς µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων και ελαιολιπαντικών.
Ο χρόνος παράδοσης των καυσίµων θέρµανσης στα ∆ηµοτικά κτήρια ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες από την
αποστολή της εντολής από τους φορείς. Για τα καύσιµα κίνησης ο εφοδιασµός των οχηµάτων θα
πραγµατοποιείται άµεσα από τα πρατήρια του προµηθευτή µε την επίδειξη της έγγραφης εντολής από τους
φορείς.
Για τα ελαιολιπαντικά η παράδοση για το σύνολο της προϋπολογιζόµενης ποσότητας ορίζεται σε είκοσι (20)
ηµέρες από την αποστολή της εντολής από το ∆ήµο Λευκάδας.
Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται από πρατήριο του
αναδόχου και η παράδοση καυσίµων θέρµανσης θα γίνεται από βυτίο του αναδόχου.
Ο ∆ήµος Λευκάδας και τα Νοµικά Πρόσωπα, δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίµων και
ελαιολιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Οι παραλαβές θα γίνονται από τους φορείς ξεχωριστά, µε δικές τους ξεχωριστές επιτροπές παραλαβής για κάθε
φορέα.
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται
σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Τονίζεται ότι οι φορείς κατά την παράδοση παραλαβή διατηρούν το δικαίωµα να αποστέλλουν δείγµατα από τα προς προµήθεια είδη για ανάλυση στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες
προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των πληρωµών βαρύνουν τους προϋπολογισµούς του κάθε φορέα
ξεχωριστά.
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την παραλαβή των υπό
προµήθεια υλικών, που θα παραλαµβάνεται τµηµατικά, µε βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής, µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, απαραίτητο
για τον έλεγχο και την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του κάθε φορέα χωριστά.
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Η δαπάνη θα υποβάλλεται στις κατά περίπτωση νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι οποίες
υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων, ήτοι: φόρος εισοδήµατος 1% για τα καύσιµα και 4% για
τα ελαιολιπαντικά και 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Στις προµήθειες καυσίµων κίνησης οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα
αρχή (άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012). ∆εν εµπίπτουν στη ρύθµιση αυτή οι προµήθειες των καυσίµων για
τα µηχανήµατα έργου καθώς και όλες οι προµήθειες καυσίµων που ανατίθενται µε διαπραγµάτευση ή απευθείας
ανάθεση.
ΑΡΘΡΟ 15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
15.1 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου & Προµηθειών του
∆ήµου Λευκάδας, εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ηµοτικό Κατάστηµα Λευκάδας, ∆/νση:Υπ. Αθ. Κατωπόδη & Α.
Τζεβελέκη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, κ. Αθανίτης Αντώνης, κ. Γεωργάκη Κων/να, τηλέφωνο 2645360542,
2645360610, fax 2645360586, email: athanitis@lekada.gov.gr και ιστοσελίδα ∆ήµου: www.lefkada.gov.gr
15.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΦΜ: 997916281, ∆.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΥΠ. ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟ∆Η & Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, Τ.Κ: 31100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2645360542, 2645360610
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (σε έντυπη µορφή):
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠ. ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟ∆Η & Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, Τ.Κ: 31100

ΑΡΘΡΟ 16
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής και παραλαβής της παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 26-05-2015
Τα τεύχη δηµοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας:
www.lefkada.gov.gr και από την οποία παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα Τεύχη του
∆ιαγωνισµού.
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους υποψήφιους προµηθευτές τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό
έγγραφα, αυτά παραδίδονται χωρίς χρηµατικό αντίτιµο σε αυτούς και έως έξι (6) ηµέρες πριν την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού (παρ. 9 άρθρο 3 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η διακήρυξη θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Λευκάδας.
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:
α. Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και
β. Στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το Ν.3548/2007, το Ν. 3801/2009 και την αριθµ. 11/28-06-2010 εγκύκλιο
του Υπ. Εσωτερικών.
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009
µε το οποίο προστέθηκε παρ. 3 στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω νοµοθεσία, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα
της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος κατά τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.
Η δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού µε την οποία θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος προϋπολογίζονται
σε 450,00 ευρώ περίπου συνολικά για το πλήθος των εφηµερίδων.
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσδιορίζεται αντί των 52 σε 40 ηµέρες από την ηµέρα αποστολής
της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του Π.∆. 60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται
ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.lefkada.gov.gr από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθ. 30 παρ. 3 & άρθ.
32 παρ. 6 του Π.∆. 60/07).
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ΑΡΘΡΟ 17
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της
ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 60/07 και της Απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Σχέδιο σύµβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής
Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς: ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε αριθµό …………………….. για ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως)
………………………………………………… υπέρ της Εταιρείας ………………………….………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον
διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………….. για την προµήθεια
………………………………………………………………….σύµφωνα µε την αριθµ. ……………………………… ∆ιακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν
λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το
οποίο και µας βαρύνει.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά
αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς: (αναθέτουσα αρχή)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ µε αριθµό …………………….. για ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως)
......………………..στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της Εταιρείας ……………………………………………
οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών
(1)…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από
αυτή των όρων της µε αριθµό ……………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια
…………………………………………. (αριθµός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ευρώ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το
οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθµός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΜΑ∆Α………………………………………∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ……………………………
Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
Μονάδα
Α/Α
Είδος προµήθειας
Ποσότητα
µονάδες
µέτρησης
αριθµητικώς
1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

λίτρα

ολογράφως

Ηµεροµηνία …./…./…….
Ο Προσφέρων
Σφραγίδα-υπογραφή
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθµός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΟΜΑ∆Α Α
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(lt)

1

Λάδι SAE 20W-50
κινητήρα πετρελαίου

lt

200

2

Λάδι SAE 10W-40
κινητήρα πετρελαίου

lt

400

3

Λάδι SAE 15W-40
κινητήρα πετρελαίου

lt

800

4

Λάδι SAE 10W-40
κινητήρα βενζίνης

lt

200

5

Λάδι υδραυλικό Νο 68

lt

600

6

Λάδι υδραυλικό Νο 46

lt

1000

7

Βαλβολίνη 80W-90 GL 4

lt

200

9

Λάδι ανάµιξης 2Τ

lt

40

10

AD BLUE

lt

500

11

Γράσο NLGI 3

kg

60

12

Γρασσοσπρέϋ

τεµ

20

13

Υγρά φρένων DOT4

lt

20

14

Αντισκωριακά

τεµ

20

Λάδι αλυσίδας Νο 30

lt

80

Λάδι αλυσίδας Νο 10

lt

20

17

Βαλβολίνη JCB GEAR OIL
HP PLUS

lt

240

18

Λάδι JCB Special
Transmition Fluid

lt

120

19

Λάδι Β17508 για CASE

lt

1

20

Αντιβακτηριακό

τεµ

48

15
16

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ηµεροµηνία …./…./…….
Ο Προσφέρων
Σφραγίδα-υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
(τίτλος φορέα)
Αρ. Πρωτ. :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
Στη ……………….(τόπος) του ……………...(φορέας), σήµερα την ……………. µεταξύ του κ. (ονοµατεπώνυµο
∆ηµάρχου ή Προέδρου κάθε νοµικού προσώπου), (αξίωµα ως εκπροσώπου και τίτλος φορέα) και του
………………….. κατοίκου ………………. οδός ………………. & Α∆Τ: ……………….., ο οποίος εκπροσωπεί νοµίµως την
εταιρεία
µε
την
επωνυµία
…………………………………..…………………………………..µε
έδρα
την
……………………………….. , ΑΦΜ.……………………………….,∆ΟΥ………………………. συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, ενεργώντας µε βάση την παρ. 3 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ και έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ.
Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993).
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
6. Την αριθµ. …………/….-…-2015 διακήρυξη για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου
Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015.
7. Την αριθµ. ………………… απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών του
διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας, των
Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015 και την κατακύρωση του αποτελέσµατος.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων
…………………………………….., που ανακηρύχθηκε βάσει της
αριθµ……………κατακυρωτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας και ο οποίος στο εξής
θα καλείται «Ανάδοχος», την προµήθεια καυσίµων-ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. του
∆ήµου και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015, προϋπολογισµού ………………………..€,
πλέον
του
αναλογούντος
Φ.Π.Α.
23%,
δηλαδή…………………..€,
συνολικού
συνεπώς
ποσού
…………………………….….€ µε τους ακολούθους όρους και συµφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα προς προµήθεια προϊόντα πετρελαιοειδών-λιπαντικών από τον «Ανάδοχο» αφορούν τα παρακάτω:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
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1. Η παρούσα Σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδια έσοδα του ∆ήµου ή των Νοµικών προσώπων.
2. Η συµβατική αµοιβή, η οποία προέκυψε από την Οικονοµική Προσφορά του «Αναδόχου» ανέρχεται στο
χρηµατικό ποσό των ………………………€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
3. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα παραλαµβάνεται τµηµατικά
κάθε φορά µε βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, µε την προσκόµιση των νόµιµων
δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Σε συµµόρφωση µε τα σχετικώς οριζόµενα στην ∆ιακήρυξη, ο Ανάδοχος, αντικατέστησε την ήδη από εκείνον
κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής µε την αριθµ. ………….. της Τράπεζας ………….., Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ανερχόµενη σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της σύµβασης χωρίς τον
ΦΠΑ, δηλαδή ποσού ……………….…..ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 4:ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της συµβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της κι έχει διάρκεια έως 31-12-2015.
Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της σύµβασης, για
τρεις µήνες, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά
τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω
οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆.
Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα ενεργείται τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας,
κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά από γραπτή εντολή της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου ή αντίστοιχα
των φορέων που αναφέρονται στη παρούσα. Για το πετρέλαιο θέρµανσης θα ειδοποιείται ο προµηθευτής 24
ώρες πριν.
ΑΡΘΡΟ 5:ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Η Αναθέτουσα δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο στις περιπτώσεις που το νοµικό πλαίσιο το οποίο
την διέπει ορίζει και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικώς στα στοιχεία-έγγραφα του ∆ιαγωνισµού.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα προϊόντα σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης και
την προσφορά.
Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφόσον απαιτηθεί - η αντικατάσταση του µε άλλο που να
πληροί επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των προβλεπόµενων κυρώσεων και πρόστιµο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µετά από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του
προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο
συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από 30 ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε
απόφαση του δηµοτικού ή του κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να
παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του
συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του
συµβατικού χρόνου µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης -παράδοσης και
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει το υλικό.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται και σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική
αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις αυτές µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως
διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται
τα όσα ορίζονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 6: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
1. Μετά από την υπογραφή της Σύµβασης, εκτός από τα σχετικά διαγωνιστικά στοιχεία-έγγραφα κανένα άλλο
έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν από αυτήν, ή ανταλλαγές αναµεταξύ των συµβαλλοµένων
είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη µε οποιοδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων της σύµβασης.
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2. Η συµβατική σχέση των Μερών (εφαρµογή - ερµηνεία αυτής) διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο,
τυχόν δε διαφορά που θα προκύψει από την σύµβαση θα υπάγεται στην αρµοδιότητα των Ελληνικών
δικαστηρίων.
Το κείµενο της παρούσας σύµβασης υπογράφτηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα από τα οποία δύο παρέµειναν στο
…………………….(Φορέα) και ένα έλαβε ο ανάδοχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο (αξίωµα εκπροσώπου φορέα)

Ο (ιδιότητα εκπροσώπου επιχείρησης)

(ονοµατεπώνυµο)

(ονοµατεπώνυµο)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 111/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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