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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 63/2005 (Α΄-98).
β. Του Ν.1481/1984, ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α΄-152), όπως
ισχύουν.
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
γ. Του Ν.1599/1986 ‘’Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου
από THEODOROS ταυτότητας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-75), όπως ισχύουν.
RAPTIS
Ημερομηνία:
2016.01.25
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δ. Του Ν. 2286/95 (Α-19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του Ν. 2690/1999 (Α΄45) ‘’Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις’’ , όπως ισχύουν.
στ. Του Ν.2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄-41),όπως ισχύουν.
ζ. Του άρθρου Ν.2362/1995 ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-247), όπως ισχύουν.
η. Του Ν.3861/2010 ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις (Α΄-112).
θ. Του Ν.3886/2010 ‘’Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 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 (!76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)’’ (Α΄173).
ι. Του άρθρου 25 του Ν.3614/2007 ‘’Επιτάχυνση της υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων’’ (Α΄-267).
ια. Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας’’ του Ν.2452/1996 ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά
τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις (Α΄-283), όπως
ισχύουν .
ιβ. Του άρθρου 24 ‘’Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις’’ του Ν.2198/1994 ‘’Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει (…)
και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-43).
ιγ. Του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας’’ (Α΄-248), όπως ισχύουν.
ιδ. Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α.
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄- 266).
ιε. Του Ν.4013/2011 ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-204).
ιστ. Του Ν.3938/2011 ‘’Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη’’ (Α΄- 61).
ιη. Του Ν.4129/2013 ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’ (Α΄52), όπως ισχύουν.
ιθ. Του άρθρου 73 του Ν.4146/2013 ‘’Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις’’ (Α΄90).
κ. Του Ν.4152/2013 ‘’Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013’’ (Α΄-107).
κα. Του Ν.4155/2013 ‘’Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις’’ (Α΄-120), όπως ισχύουν.
κβ. Του Ν.4249/2014 ‘’Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-73), όπως ισχύουν.
Σελίδα 2 από 72

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

κγ. Του Ν.4250/2014 ‘’Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις‘’ (Α΄-74).
κδ. Του αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α). Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις.
κε. Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις.
κστ. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
κζ. Του Ν. 4254/2014 ‘’Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις’’.
κη. Του Ν.4320/2015 ‘’Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις‘’ (Α΄-29).
κθ. Του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις.»
λ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015’’, όπως ισχύει.
λα. Του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
λβ. Του Π.Δ.118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’ (Α΄-150),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
λγ. Του Π.Δ 178/2014 ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α΄-281).
λδ. Του Π.Δ 215/2007 ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών
και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’ (Α΄-241).
λε. Του Π.Δ 184/2009 ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων’’ (Α΄-213).
λστ. Του Π.Δ 113/2010 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (Α΄-194).
λζ. Του Π.Δ 82/2011 ‘’Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων’’ ( Α΄-198).
λη. Του Π.Δ. 85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών’’ (A΄-141).
λθ. Του Π.Δ 24/2015 (A΄-20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων».
μ. Του Π.Δ 60/2007 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 (Α΄-64).
μα. Του ΠΔ.82/1996 (Α΄-66) ‘’Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα’’.
μβ. Του Π.Δ. 73/2015 ‘’Διορισμοί Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών’’ (Α΄-116).
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2. Τις αποφάσεις :
α. Υπ’ αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ από 15-11-2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών ΄΄Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες΄΄ (Β΄1590).
β. Υπ’ αριθ. Π1/2380 από 18.12.2012 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής
Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου ‘’Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων’’ (Β΄3400).
γ. Υπ’αρίθμ. Υ95 από 27-02-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί Ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
δ. Υπ’αρίθμ. 7004/3/67 από 28-5-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων επί
θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.
ε. Υπ’αριθ. 12179/02.7.2014 της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ,
‘’Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (…) που έχουν τη
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου’’.
στ. Υπ’ αριθ. 8028/1/267-α από 03.12.2014 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ‘’ΣύστασηΣυγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας’’, όπως ισχύει.
ζ. Υπ’αρίθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
η. Υπ’αρίθμ. 2/51557/0026 από 10-9-2001 (ΦΕΚ B 1209) του Υπουργού
Οικονομικών περί «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
θ. Υπ’ αρίθμ. Υ6 από 29-9-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί Ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Νικόλαου Τόσκα (Β΄- 2109).
ι. Υπ’ αρίθμ. 8055/4/207-νδ΄ από 06-12-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Τάξης περί Απόρριψης προσφοράς και Ματαίωσης αποτελεσμάτων του
ανοικτού διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 8/2015 Διακήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας περί διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας προς σύναψη Συμφωνίας
Πλαίσιο για την προμήθεια με αγορά υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών &
πρόσθετων προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών Αστυνομικών Υπηρεσιών ανά την
επικράτεια, για το Β΄ εξάμηνο του 2015 και το 2016.

3. Το υπ’αρίθμ. 2/96667/0026/9-3-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τη διαδικασία
ανάληψης υποχρέωσης, σε περίπτωση προμηθειών που πραγματοποιούνται βάσει
συμφωνιών πλαισίου.
4. Το υπ’αρίθμ. 1742/15/1102543 από 20-6-2015 αίτημα του 3ου Τμήματος Στέγασης &
Υλικού / Δ/νσης Οικονομικών / ΑΕΑ περί διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας προς
σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών &
ελαστικών επισώτρων προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών Αστυνομικών Υπηρεσιών ανά
την επικράτεια, για το Β΄ εξάμηνο του 2015 και το 2016.
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5. Την υπ’αρίθμ. 2/41981/ΔΠΓΚ από 03-7-2015 Απόφαση έγκρισης ανάληψης
υποχρέωσης του κου Αν/τη Υπουργού Οικονομικών.
6. Το υπ’αρίθμ. 8055/4/204/1-ιβ(7) από 29-7-2015 αίτημα του 3ου Τμήματος Στέγασης &
Υλικού / Δ/νσης Οικονομικών / ΑΕΑ περί διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας προς
σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών &
ελαστικών επισώτρων προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών Αστυνομικών Υπηρεσιών ανά
την επικράτεια, για το Β΄ εξάμηνο του 2015 και το 2016, με ΑΔΑΜ: 15REQ002969364 και
AΔΑΜ έγκρισης 15REQ002969370.
7. Η υπ’αρίθμ. 8/2015 από 24-8-2015 Διακήρυξη της Υπηρεσίας μας που αφορούσε
στη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την
προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & ελαστικών επισώτρων, για το Β΄ εξάμηνο
του 2015 και το 2016.
8. Το υπ’αρίθμ. 1742/15/2395809 από 30-12-2015 ερώτημα της Υπηρεσίας προς το
Τμήμα 3ο Στέγασης και Υλικού / Δ/νσης Οικονομικών περί της αναγκαιότητας επανάληψης
του διενεργηθέντος διαγωνισμού προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια
υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών Αστυνομικών
Υπηρεσιών ανά την επικράτεια, για το Β΄ εξάμηνο του 2015 και το 2016.
9. Το υπ’αρίθμ. 1742/15/2397383 από 30-12-2015 έγγραφο του 3ου Τμήματος
Στέγασης και Υλικού / Δ/νσης Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται
η ανάγκη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με τη διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο, για την
προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2016, με ΑΔΑΜ:
16REQ003688474.
10. Το υπ’αρίθμ. 1742/16/83115 από 13-01-2016 έγγραφο του 3ου Τμήματος Στέγασης
και Υλικού / Δ/νσης Οικονομικών με το οποίο διαβιβαστήκαν στην Υπηρεσία μας το
συνταχθέν από την αρμόδια επιτροπή τεύχος επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών
των υπό προμήθεια ειδών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:
1. Προκηρύσσουμε επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ευρώ
ελεύθερο, προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια με αγορά υγρών
καυσίμων και ελαιολιπαντικών & πρόσθετων (ως αυτά περιγράφονται στα Παραρτήματα Α΄
και ΣΤ της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής), με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (για τα καύσιμα: το υψηλότερο ποσοστό
προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό, επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης
λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσής του, όπως προκύπτει από το
εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας ανά νομό).
2. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να αναδειχθούν τρεις (3) προμηθευτές α) για
το σύνολο των ελαιολιπαντικών & πρόσθετων και β) ανά Νομό και υποείδος για τα υγρά
καύσιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ΠΔ 60/07, εφόσον
υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές
προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την
Συμφωνία Πλαίσιο.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντμημένη προθεσμία σαράντα
πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην
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Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 32 του ΠΔ.60/2007.
4. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη:
www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
29-01-2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
04-3-2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10-3-2016
& ΏΡΑ:
13,00΄

β. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
γ. 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
δ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄,
από την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
ε. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
στ. Η προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται, ως
απαράδεκτη.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί.
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
6. Μετά τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος της θα
διενεργείται επαναδιαγωνισμός από τον ίδιο τον Αγοραστή για τη σύναψη των εκτελεστικών
της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο Παράρτημα Γ’ της
παρούσης.
Από τον ανωτέρω διαγωνισμό ανακηρύσσεται Μειοδότης και υπογράφεται μεταξύ αυτού
και του αγοραστή εκτελεστική της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβαση, της οποίας το τίμημα καθώς
και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων.
Στις εν λόγω συμβάσεις θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το είδος και τίμημα της
προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κλπ.
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει
την ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο.
Η συμφωνία πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τους Αγοραστές να
παραγγείλουν αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.
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7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα:
α. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη
της Συμφωνίας πλαίσιο και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της διακήρυξης.
β. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη
της Συμφωνίας πλαίσιο και της προμήθειας των ειδών.
γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες
διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
8. Για την 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 (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
9. 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:
α. 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 Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
β. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή της 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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
γ. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 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
ΠΔ.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.
δ. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
10. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
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εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού
ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
11. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Β΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Γ΄

ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Δ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Ε΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΣΤ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

Ζ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

Η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

Θ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

Ι

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄

12. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων
και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή
υποχρεώσεων μέχρι και την 25-02-2016 και ώρα 14,00΄. Τα ανωτέρω αιτήματα
υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf με το κείμενο των
ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
13. Εφόσον, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, απαιτείται κατάθεση δειγμάτων,
ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του Π.Δ 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου’’.
14. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων (χημικών αναλύσεων - εξετάσεων κλπ),
βαρύνει τους προμηθευτές και θα καταβάλλεται απ΄ αυτούς, απευθείας στο Χημείο Στρατού
ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο από την Ε.Ε,
εργαστήριο, εφόσον διενεργούνται απ΄ αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Υπ΄ αριθ. 3019845/10469/0078 από 10.10.1997 (ΦΕΚ 942/τΒ΄/22.10.1997), απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομικών (Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Χημείο Κράτους /
Δνση Υποστήριξης / Τμήμα Γ΄.
β. Υπ΄αριθ. Φ.800/11611 από 28.4.1998 (ΦΕΚ 488/τΒ΄/21.5.1998), απόφαση του
Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας.
γ. Υπ΄αριθ. Φ.830.311/7/650339/Σ.7435 από 15.12.1999, απόφαση του Γενικού
Επιτελείου Στρατού /ΔΟΙ/3α.
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δ. Υπ΄αριθ. Φ.800/100/73907 από 17.12.1999 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/8.2.2001), απόφαση του
Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας.
ε. Υπ΄αριθ. Φ.800/12/85312/Σ.75 από 16.1.2001 (ΦΕΚ 128/ τ.Β΄/8.2.2001), απόφαση
του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας (ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ/Τμ. Νομ.).
Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την καταβολή
εκ μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από της ενημέρωσης του προμηθευτή εκ
μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων. Σε περίπτωση μη
καταβολής του αντιτίμου εντός της παραπάνω προθεσμίας, η σχετική προσφορά δεν θα
λαμβάνεται υπόψη .
15. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την
αναθέτουσα αρχή (άρθ. 77 του Ν.4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
16. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΑΓΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΩΝ (CPV)

Α) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Γ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Δ) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Τεχνική Προδιαγραφή ως Παράρτημα Ζ΄ παρούσης.
Α) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ – 09132100-4
Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – 09134100-8
Γ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 09135100-5
Δ) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ – 09211000-1
Σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος Ζ΄ της
παρούσης και ενδεικτικά:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ &
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ – 4.594.200 λίτρα.
Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – 2.531.400 λίτρα.
Γ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 2.203.880 λίτρα.
Δ) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ – 76.156 λίτρα & 386
κιλά.
Οι ποσότητες των ανωτέρω καυσίμων περιγράφονται
αναλυτικά ανά Νομό στους συνημμένους στο Παράρτημα Ζ΄
πίνακες της παρούσης.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Α) Για τα είδη Α, Β και Γ:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ζ΄ παρούσης και τις
επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Β) Για το Δ είδος:
50% στη ΔΤΕ/ΑΕΑ (Αμυγδαλέζα Αττικής) και
50% στην ΥΤΕΒΕ (Ν. Ραιδεστό Θεσ/νίκης).

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Α) Για τα είδη Α, Β και Γ:
Από την υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων έως
και 31-12-2016 και όπως θα καθορίζεται από τις επιμέρους
εκτελεστικές συμβάσεις, μέχρις εξαντλήσεως των εγκεκριμένων
πιστώσεων.
Β) Για το Δ είδος:
Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής εκτελεστικής
σύμβασης.
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ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται.

Τιμές άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Α) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ – 5.127.127,20 ευρώ.
Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – 2.131.438,80 ευρώ.
Γ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 1.348.774,56 ευρώ.
Δ) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ – 252.489,51 ευρώ.
Τακτικός προϋπολογισμός εξόδων έτους 2016,
ειδικού φορέα 43-110 «Ελληνική Αστυνομία»:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Α) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ – ΚΑΕ 1511
Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΚΑΕ 1511
Γ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΑΕ 1512
Δ) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ – ΚΑΕ 1511
Σύνολο: 5,67416 %

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ν.4172/13 άρθρο 64.

Ανάλυση:
 2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Τ.Α.ΑΣ. (η οποία
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20%
εισφορά υπέρ ΟΓΑ).
 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ. (η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο
2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ).
 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% &
επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ).
Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατηθεί ο
προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν.4172/13 φόρος
εισοδήματος, ήτοι 1% για τα Α, Β και Γ είδη
και 4% για το Δ είδος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α) Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και υπάρχει η δυνατότητα
αυξομείωσης τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και τις διαθέσιμες πιστώσεις.
Β) Το εκτιμώμενο κόστος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, με βάση το αποτέλεσμα της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
1.1. Τρόπος-Χρόνος υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, εντός της προθεσμίας που
ορίζεται στην 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 ΥΑ
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β-21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο ΠΔ.60/07 και
συμπληρωματικά στο ΠΔ.118/07.

1.2. Περιεχόμενο προσφορών.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά»,
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
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.
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.]

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του ΠΔ.118/2007, 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:

1.2.1.1.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και
στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ.2 άρθρου 6 του ΠΔ.118/07, ήτοι:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
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παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ.48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ.77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το
Ν.2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄ 305),
v) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
vi) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N.4250/14, ΦΕΚ A/74/26-314) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν:
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ.
β) ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού.
1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και
στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες:
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ.118/07 καταστάσεις, δηλ. δεν τελούν σε πτώχευση και
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή
νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 6 του ΠΔ.118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή ειδική εκκαθάριση του άρθ. 106 περ. ια΄ του ΠτΚ,
(όπως προστέθηκε με το άρθ. 12 του Ν.4013/11) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
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δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο
ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά
συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι
εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους
ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους,
ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου
ή των επαγγελματικών
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν,
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για
φυσικά πρόσωπα.
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 και ότι δεν έχουν
αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του ΠΔ.118/07 κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του ΠτΚ, καθώς και ότι δεν
έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθ.99 του ΠτΚ,
όπως ισχύει με την αντικατάστασή του από το άρθ. 12 του Ν.4013/11.
θ. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
ι. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
ια. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική
υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών της παρούσας
διακήρυξης.
ιβ. Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
ιγ. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-314) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.

1.2.1.1.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του
ΠΔ.118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους.
1.2.1.1.4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται,
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του ΠΔ.118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το
σχετικό δείγμα και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονομικός φορέας στον (υπό)φάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
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1.2.1.1.5. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση που φέρει
ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 ΠΔ.118/07).
1.2.1.1.6. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση ΦΕΚ, ή επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο 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.
1.2.1.1.7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία
θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητος, όπως αυτά
καθορίζονται στις παρ. 5.2 του παρόντος παραρτήματος αλλα και του Παραρτήματος Ζ΄ των
Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ.118/07 και της παρούσης, τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
1.2.1.1.8. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων
που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
1.2.1.1.9. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο
ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης
παραγράφου (1.2.1.1.8.) αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και
προσκομίζονται από τον προσφέροντα.
1.2.1.1.10. Δικαιολογητικά του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 ‘’Ονομαστικοποίηση
μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις’’, όπως ισχύει :
α. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000,00) ευρώ, οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία
ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία,
απαιτείται να προσκομίσουν, επί ποινή απαραδέκτου:
- Εάν είναι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
διατάξεις του π.δ. 82/96 (Α΄-66) ‘’Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών’’, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.3414/2005 (Α΄-279) και υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις .
- Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε
ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/2005
και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις .
β. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000,00) ευρώ, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του
Ν.3310/2005, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική
διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4
του άρθρου 4 του ν.3414/2005.
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Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:
1. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
2. 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 ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή
και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
3. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά 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
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
4. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην
Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται, σε
δύο αντίγραφα, τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά σε
έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους φακέλους με εξωτερικές
ενδείξεις «Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και
«Έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της προαναφερόμενης
προθεσμίας.
5. 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. Τα στοιχεία αυτά αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά.
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
1.2.1.2.1. Η Τεχνική 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 οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
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1.2.1.2.2. Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του ΠΔ. 118/07:
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει
στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής
της.
γ) Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την
αναθέτουσα αρχή (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος
θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή
μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη
δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή
και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση.

1.2.1.2.3. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Παραρτήματος Ζ΄ της
παρούσας διακήρυξης «Τεχνικές Προδιαγραφές».
1.2.1.2.4. Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του ΠΔ.118/07 (εφόσον ζητούνται από την
διακήρυξη).
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή
των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π .χ ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κτλ), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (πχ ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα
πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα, μέλος της
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά
κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών
προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου
προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η
συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και
χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις
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Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού
ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:
1. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
2. 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 ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή
και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
3. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά 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
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
4. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην
Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται, σε
δύο αντίγραφα, τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά σε
έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους φακέλους με εξωτερικές
ενδείξεις «Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και
«Έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της προαναφερόμενης
προθεσμίας.
5. 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. Τα στοιχεία αυτά αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.
6. 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.
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1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.]
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινής 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.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως
ορίζεται κατωτέρω.











1.2.2.1. Τιμές.
Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο ανάδοχο μέχρι και την οριστική
παραλαβή των ειδών.
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελεύθερων μέχρι και
εντός των σημείων του Παραρτήματος Ζ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών και των
εκτελεστικών συμβάσεων που ήθελε συναφθούν.
Η προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη και ειδικότερα για τα καύσιμα (Α, Β και Γ είδη)
το ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της
παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών
καυσίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά
νομό και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr, πρέπει
να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά. Με σαφήνεια θα πρέπει να
δηλώνεται, επίσης, για τα Α, Β και Γ είδη ο Νομός/Νομοί καθώς και το είδος/είδη για
τα οποία ο υποψήφιος προμηθευτής υποβάλλει προσφορά. Σημειώνεται ότι για το Δ
είδος η προσφορά θα αφορά υποχρεωτικά το σύνολο της εκτιμώμενης ποσότητας για
όλα τα υποείδη αυτού.
Η προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα χερσαία μέσα της ΕΛ.ΑΣ και η προμήθεια
καυσίμων θέρμανσης και ελαιολιπαντικών & προσθέτων υπόκειται σε ΦΠΑ 23%.
Ειδικά για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα
νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές
του φόρου μειώνονται κατά 30% και ο ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 16%, σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν.2859/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τον υπολογισμό του
φόρου στην παράδοση αγαθών εφαρμόζονται οι συντελεστές που ισχύουν κατά το
χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και
18 του Ν.2859/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού έκπτωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
το σύνολο των επιβαρύνσεων (μεταφορικά, έξοδα εκτελωνισμού, ασφάλιση ειδών,
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ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα-επιβαρύνσεις, νόμιμες κρατήσεις, εισφορές
υπέρ τρίτων, φορολογία εισοδήματος).
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται
σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους
για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέες τιμές ή να τις τροποποιήσουν.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις:
o Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της
τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
o Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν να υποβάλουν με
την προσφορά τους δήλωση σε μορφή .pdf, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους
δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή
της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης.
o Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία,
την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη
Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον
χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την
Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
Το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς
για παράδοση του είδους ελεύθερου στα εκάστοτε σημεία του Φορέα, ως αυτά
περιγράφονται ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Ειδικότερα για τα καύσιμα (είδη Α, Β και Γ) η εν λόγω τιμή θα προκύψει σύμφωνα με
τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι΄ της παρούσης.
Επιβάλλεται κράτηση ύψους 5,67416%, ως αναλύεται ανωτέρω στο Παράρτημα Α΄.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής
προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα
πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για
τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι
αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας
κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
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συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία
των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της
προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων που ενδεχομένως διενεργηθούν, σύμφωνα
με το Παράρτημα Ζ΄, βαρύνουν τον προμηθευτή.
Για τη διαδικασία των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων από τους
Αγοραστές, απαιτείται η υποβολή νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Νοείται, ότι η τιμή κατακύρωσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία ο προσφέρων συμμετέχει στη συμφωνία
πλαίσιο για το κάθε είδος.

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής.
Η πληρωμή των εκτελεστικών συμβάσεων στον προμηθευτή των Α, Β και Γ ειδών
(υγρά καύσιμα), θα γίνεται τμηματικά στο τέλος κάθε διμήνου για όσα είδη
παραδίνονται εντός του αυτού διαστήματος με την τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά,
μετά τη διενέργεια της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και με την
καταβολή του 100% της αξίας των παραδοθέντων ειδών.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία σύνταξης του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής, τα σχετικά με τις υπό προμήθεια ποσότητες του προηγούμενου διμήνου,
τιμολόγια κλπ δικαιολογητικά πληρωμής που τον αφορούν, στην εκάστοτε Υπηρεσία
για την οποία προορίζονται τα είδη. Ακολούθως η Υπηρεσία που παρέλαβε τα εν
λόγω δικαιολογητικά πληρωμής, θα υποβάλει αυτά, μαζί με το συνταχθέν
πρωτόκολλο, άμεσα, στο 6ο Τμήμα Οικονομικού Προελέγχου / Δ/νσης Οικονομικών /
ΑΕΑ.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΠΔ.118/07 και την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0026 από
8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των
δικαιολογητικών πληρωμής από τον ανάδοχο στην εκάστοτε Υπηρεσία για την οποία
προορίζονται τα είδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της
Παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές» του Ν.4125/2013 και στην υπ’αρίθμ. 46274 από 26-9-2014
ΚΥΑ των Υπουργων Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας ειδών δε μπορεί να γίνει
προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί των τιμολογίων και με την αξία
των τελών χαρτοσήμου της σύμβασης που θα συναφθεί (σύμφωνα με τους ισχύοντες
κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπ. Οικονομικών).
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ (ΠΔ.118/07) και την υπ’ αριθμ.
2024709/601/0026 από 8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας &
Οικονομικών.
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Επισημαίνεται ότι:
1. Για τα καύσιμα, ήτοι για τα είδη Α, Β και Γ οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν για
κάθε είδος ανά τομέα χωριστά, ενώ για τα ελαιολιπαντικά & πρόσθετα, ήτοι το Δ
είδος, θα δοθεί μία (1) ενιαία τιμή που θα αφορά στο σύνολο των υποειδών
αυτού.
2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Οι ποσότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ είναι ενδεικτικές και οι τελικές
υπό προμήθεια ποσότητες θα διαμορφωθούν σε συνάρτηση με την εκάστοτε
ισχύουσα μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους και τις αντίστοιχες εγκεκριμένες
πιστώσεις.
4. 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.
5. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών που αναφέρεται στην παρούσα αποτελεί
απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
6. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
7. Αντιπροσφορές/εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
8. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
10. Για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια των καυσίμων (είδη Α,
Β και Γ), οι προσφορές θα αξιολογηθούν ανά Νομό και με βάση το κριτήριο της
χαμηλότερης τιμής για το σύνολο της ποσότητας του είδους ανά Νομό υπό τον
όρο ότι τα προσφερόμενα είδη συνάδουν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές
που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας.
11. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των προσφορών
κατά φθίνουσα αρίθμηση της προσφερόμενης τιμής, θα επιλεγούν (εφόσον
υπάρχουν) τρεις (3) προμηθευτές ανά Νομό (για τα καύσιμα) που θα συνάψουν
τη Συμφωνία πλαίσιο για κάθε είδος ανά Νομό.

2. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
I. Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
συμμετοχής–τεχνική προσφορά» (ηλεκτρονική) και «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» (φυσική) από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και
Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.) κατά
τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 3 Παραρτήματος Β΄) και σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
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ΙΙ. Ηλεκτρονική αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατ’ αρχήν
αποδοχή/απόρριψη των προσφορών, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 4 Παραρτήματος
Β΄), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: η Υπηρεσία διενέργειας του
διαγωνισμού ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφορών, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο
1.2.1.1. του παρόντος παραρτήματος, και εισηγείται για την κατ’ αρχήν αποδοχή ή απόρριψη
των προσφορών προς την Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων
Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.), η
οποία γνωμοδοτεί ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα των δικαιολογητικών
συμμετοχής, προκειμένου στη συνέχεια η Υπηρεσία να αποφανθεί σχετικά.
ΙΙΙ. Έλεγχος των δικαιολογητικών του άρθρου 18 παρ. 2 και 3 του π.δ.118/2007 (όπως
αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1.2. του παρόντος Παραρτήματος), αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών
Προσφορών, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 4 Παραρτήματος Β΄), με βάση τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.
ΙV. Γνωμοδότηση περί του αποδεκτού ή μη των τεχνικών προσφορών, της
εγκυρότητας και της πληρότητας των δικαιολογητικών που απαιτούνται να υποβληθούν και
της έγκρισης αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, από τη Μόνιμη Επιτροπή
Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Υπηρεσίας, με βάση
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής να αποφανθεί εντέλει για το ποιες από τις κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές είναι
τεχνικά αποδεκτές και να εγκρίνει την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών.
V. Αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά» (ηλεκτρονική) και
«Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς» (φυσική) των συμμετεχόντων, οι προσφορές
των οποίων έγιναν τεχνικά αποδεκτές, από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και
Αποσφράγισης Προσφορών (Μ.Ε.Π.Α.Π. / Α.Ε.Α.), κατά τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 3
Παραρτήματος Β΄), με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
VI. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών: η Υπηρεσία διενέργειας του
διαγωνισμού αξιολογεί τις αποσφραγισθείσες οικονομικές προσφορές κατά τα οριζόμενα
κατωτέρω (Κεφ. 4 Παραρτήματος Β΄) και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του π.δ.
118/2007 και στη συνέχεια, με έγγραφη ειδοποίησή της σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, καλεί αυτόν να υποβάλει, εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση αυτής (έγγραφης ειδοποίησης), τα έγγραφα και δικαιολογητικά του σταδίου της
κατακύρωσης, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται
αναλυτικά στην παρούσα (Κεφ. 5 Παραρτήματος Β΄).
VII. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της
κατακύρωσης από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, κατά
τα οριζόμενα κατωτέρω (Κεφ. 6 του Παραρτήματος Β΄). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται
για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στη Μόνιμη Επιτροπή
Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ. / Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών, της πληρότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής να αποφανθεί
εντέλει για την κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
VIIΙ. Προσέλευση του προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για
την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
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3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12,00΄ πμ, 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 «Δικαιολογητικά 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 προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ακολούθως, η
αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, παραλαμβάνει τους
ενσφράγιστους φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά
των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και
τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής
προσφοράς», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από αυτή (επιτροπή) όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. Οι (υπο)φάκελοι, που τυχόν προσκομιστούν,
με την ένδειξη «Έντυπα οικονομικής προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, μονογράφονται και
σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενεργείας του
διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φάκελων «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί
κατά το προηγούμενο στάδιο και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον
ηλεκτρονική πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα
από το σύστημα. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους
(υπο)φακέλους με την ένδειξη «Έντυπα οικονομικής προσφοράς» (για όσες προσφορές δεν
έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και
σφραγίζονται από την επιτροπή ανά φύλλο.

4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

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.
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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.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ –
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ.118/07, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (από τον προσφέροντα) στην αρμόδια Υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) και σε έντυπη μορφή, σε φάκελο με την ένδειξη «Έντυπα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα
οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι:
5.1.1. Οι Έλληνες πολίτες:
5.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ.60/2007, ήτοι:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1),
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48),
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
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την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166
της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α΄ 173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό
αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
5.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
5.1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
5.1.1.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος
διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του
από το άρθρο 12 του Ν.4013/2011 και επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής
σε εξυγίανση.
5.1.1.5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 5.1.1.2, 5.1.1.3 και 5.1.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5.1.1.6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σ’αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5.1.2. Οι αλλοδαποί:
5.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της ως άνω παραγράφου 5.1.1.1.
5.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση
της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
ή διαδικασία.
5.1.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
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5.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως
άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
5.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
5.1.2.6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης αντίστοιχη του αρ.99 του ΠτΚ, καθώς και ότι δεν έχουν
καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθ.99 του ΠτΚ, όπως ισχύει με
την αντικατάστασή του από το άρθ. 12 του Ν.4013/11.
5.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
5.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 5.1.1 και 5.1.2 αντίστοιχα. Το
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και
IKE, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε και σε
κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
5.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες
στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ.118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή ειδική εκκαθάριση του άρθ.
106 περ. ια΄ του ΠτΚ, (όπως προστέθηκε με το άρθ. 12 του Ν.4013/11) και επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
5.1.3.3. Οι Συνεταιρισμοί:
5.1.3.4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 5 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 5.1.1.1.
5.1.3.5. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5.1.1.2, 5.1.1.3 και 5.1.1.4 της
παραγράφου 5.1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων
5.1.2.2, 5.1.2.3 και 5.1.2.4. της παραγράφου 5.1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 5.1.3.2 της παραγράφου 5.1.3.
5.1.3.6. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
5.1.4. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην Ένωση.

Σελίδα 27 από 72

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ.
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως
άνω (παράγραφο 5) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
είναι:
5.2.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
5.2.2. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για
το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας
δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της
τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

5.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ν.3310/2005,
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν.3414/2005 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.):
Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000,00) ευρώ, για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.3310/2005, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.3414/2005, ενόψει τις υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, αρκεί να προσκομίζουν, δια
των νομίμων εκπροσώπων τους, μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της
σύμβασης, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3414/2005. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα
στην υπ΄αριθ. 20977 από 23.8.2007 κ.υ.α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ
1673 τ.Β΄).

Επισημαίνεται ότι:
1. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην
κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
2. Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και
καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη
μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως
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ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από
τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
3. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον
προσφέροντα 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) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης» 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 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.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΤΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΥ

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο γίνεται
δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή,
ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ – ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.
Όταν κατά τη σύναψη της Συμφωνίας πλαίσιο με ανοικτό διαγωνισμό ένας ή
περισσότεροι από τους επιλεχθέντες προμηθευτές δεν προσκομίσουν ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ.
118/07 ή στο άρθρο 8α του ιδίου ΠΔ, επιλέγονται για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο οι
προμηθευτές με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και η ανωτέρω διαδικασία
επαναλαμβάνεται μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των προμηθευτών.
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
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8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.
Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [Ν.3886/10 (ΦΕΚ173/Α/30-10-10) «Δικαστική προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών
Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 63 Ν.4055/12 (Α51)], μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες σε μορφή αρχείου
.pdf, προσκομιζόμενα και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών στην αρμόδια υπηρεσία.
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.

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ
ΣΥMΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές, με την οποία
τους καλεί σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για να υπογράψουν τη Συμφωνία πλαίσιο.
Από την ανακοίνωση της ως άνω απόφασης του διαγωνισμού στους προμηθευτές, η
Συμφωνία πλαίσιο θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Συμφωνία) που ακολουθεί
έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

10. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ.
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την Συμφωνία πλαίσιο ή την εκτελεστική αυτής σύμβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του
αρμοδίου για την διοίκηση του αγοραστή οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
εκτελεστική σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ 118/07.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου
Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 34 του Π.Δ
118/07.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α. Η Συμφωνία πλαίσιο ή η εκτελεστική αυτής σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το αγαθό
δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε, με ευθύνη του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
1. Εγγύηση Συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό για την σύναψη συμφωνίας πλαισίου
δεν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Συμφωνίας πλαίσιο:
i. Για την εκτέλεση των όρων της συμφωνίας πλαίσιο, o προμηθευτής των ειδών είναι
υπoχρεωμέvoς vα καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 0,5% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης που κατακυρώθηκε σε αυτόν.
ii. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον
μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο της συμφωνίας πλαίσιο.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων:
i. Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων, οι προμηθευτές είναι
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της
συνολικής αξίας των συμβατικών ειδών, χωρίς ΦΠΑ.
ii. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση.
Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα αρθ. 157 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄/88-2014) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13.

12. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
12.1 Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο που θα επιλεγεί από
την εκάστοτε Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο
κατόπιν έγγραφης εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας μία (01) ημέρα προ της εκάστοτε
παράδοσης. Ως προς τα ελαιολιπαντικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ζ΄
«Τεχνικές Προδιαγραφές».
12.2 Ο τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ζ΄ «Τεχνικές
Προδιαγραφές».
12.3 Με μέριμνα της εκάστοτε Υπηρεσίας θα εκδοθεί Απόφαση για τη σύσταση
Επιτροπής Παραλαβής, η οποία θα προβαίνει σε τμηματική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των υπό προμήθεια καυσίμων που παραδίδονται στην εκάστοτε Υπηρεσία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.1 του παρόντος Παραρτήματος και με
διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ζ΄ «Τεχνικές προδιαγραφές» και
όπως προβλέπεται στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/07. Ως προς τα ελαιολιπαντικά,
ομοίως θα συγκροτηθούν Επιτροπές Παραλαβής από τη Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών / ΑΕΑ
και την Υποδ/νση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος.
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12.4 Τα έξοδα όλων των ελέγχων-δοκιμών, όπως ορίζονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες καυσίμων που αναφέρονται στον Πίνακα του
Παραρτήματος Α΄ είναι ενδεικτικές και οι τελικές υπό προμήθεια ποσότητες θα
διαμορφωθούν σε συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα μέση λιανική τιμή πώλησης του
είδους και τις αντίστοιχες εγκεκριμένες πιστώσεις.
12.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά σύμφωνα με τις τεχνικές
απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτές
θα αποτυπωθούν στις εκτελεστικές συμβάσεις.

13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις
κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου 5 του Ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).

14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η σύμβαση, που ήθελε συναφθεί, δύναται να τροποποιηθεί, εάν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ΠΔ.118/07.

15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει
σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση
των προμηθειών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το
περιεχόμενο της υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη και να ενημερώνει αμέσως την Υπηρεσία Υποδοχής για κάθε απώλεια ή μη
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του
Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄
ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων έχουν οι
προμηθευτές που έχουν υπογράψει την Συμφωνία πλαίσιο οι οποίοι μετά από πρόσκληση
του εκάστοτε αγοραστή υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός 10 εργασίμων ημερών νέα
κλειστή οικονομική προσφορά.
1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του επαναδιαγωνισμού αυτές
παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Αν κάποιος προμηθευτής δεν καταθέσει προσφορά ή την καταθέσει εκπρόθεσμα,
καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο και η
Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο, σύμφωνα με το άρθ. 34 του ΠΔ 118/2007. Σε
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της προσφοράς, αυτή επιστρέφεται από την Υπηρεσία
που διενεργεί τον επαναδιαγωνισμό χωρίς να αποσφραγισθεί. Στις ανωτέρω περιπτώσεις
καθώς και στην περίπτωση απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός προμηθευτή, η
διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους προμηθευτές μέχρι την υπογραφή της
εκτελεστικής σύμβασης με τον μειοδότη προμηθευτή.
Ο προμηθευτής δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους
επαναδιαγωνισμούς για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο
εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί γραπτώς τον
προμηθευτή.
Σε περίπτωση που κανείς προμηθευτής δεν υποβάλλει προσφορά, η επαναληπτική
διαγωνιστική διαδικασία ματαιώνεται.
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο ΠΔ.118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε
δυο αντίγραφα.
2.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.2.1- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2.2- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
2.2.3- Ο αριθμός της διακήρυξης.
2.2.4- Ο αριθμός της Συμφωνία Πλαίσιο.
2.2.5- Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων.
2.2.6- Τα στοιχεία του αποστολέα.
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2.3 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και
ειδικότερα τα εξής:
2.3.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς,
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (75/Α΄), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι οι προμηθευτές που
έχουν υπογράψει την Συμφωνία πλαίσιο, εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής της αρχικής διακήρυξης βάσει της οποίας συνήφθη η Συμφωνία πλαίσιο.

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών η οποία γίνεται δημόσια την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.
Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο επιλεγείς προμηθευτής καλείται να
υποβάλλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των παρ. 5.1 και 5.2 του Παραρτήματος Β’ της
Δ/ξης (σε έντυπη μορφή και όχι ηλεκτρονική) πριν την σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης
και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (παρ. 2, άρθρο 6, ΠΔ 118/2007) από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή
σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (290/ Α΄).
Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση ο προμηθευτής υποχρεούται να
καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με την παρ.
11 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης και τα εκάστοτε οριζόμενα στο ΠΔ.118/07 (σε
έντυπη μορφή και όχι ηλεκτρονική).

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ.
Στους επαναδιαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη
τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στο άρθρο 8α του ιδίου Π.Δ, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από
τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο επαναδιαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος
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προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου
6 ή στο άρθρο 8α του ιδίου ΠΔ, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης
της Συμφωνίας πλαίσιο του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα
αναγκαία όρια των οικονομικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως
ορίζονται στην παρ. 1.2.2 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας Δ/ξης (σε έντυπη και όχι
ηλεκτρονική μορφή).
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει
την ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη Συμφωνία πλαίσιο.
7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
7.1 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα για τον επαναδιαγωνισμό ποσότητα μέχρι
ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
7.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την
προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα
μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από
100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
7.3 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την απόφαση
διενέργειας επαναδιαγωνισμού ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του
προμηθευτή.
7.4 Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο
χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

8. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼
αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πλην
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Μετάθεση του χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών (αρ. 26 του ΠΔ.118/07).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Λαμβάνεται υπόψη μόνο η χαμηλότερη τιμή.
Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές, που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους
στις Τεχνικές προδιαγραφές και την Διακήρυξη όρους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 20 του ΠΔ.118/07.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

1. Η παρούσα διακήρυξη, η συμφωνία πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα
καταρτισθούν με βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε
διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης, της συμφωνίας πλαίσιο και
των εκτελεστικών συμβάσεων, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
ελληνικών δικαστηρίων.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’
αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.
3. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας των ειδών και
δικαιούται να τις αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει (άρθ. 21 παρ. ζ΄ του ΠΔ.118/07), να αναβάλλει
ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή
αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.
4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την
αναθέτουσα αρχή (άρθ. 77 του Ν.4270/2014), στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
6. 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.
7. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα
θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των
τεχνικών φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειμένου περί
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των
διατάξεων του άρθρου 3 της σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης
επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188).
8. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε
αντίστοιχου ξενόγλωσσου.
9. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για
οποιοδήποτε προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
10. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.
11. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον τυχόν απαιτούμενο εκτελωνισμό των υπό προμήθεια
ειδών. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Προμηθευτή.
12. Τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά δεν πρέπει να έχουν μορφή φακέλων συμπιεσμένων αρχείων (zip).
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ.....................................................................Ημερομηνία έκδοσης...................
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 Α Θ Η Ν Α
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας
……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας:
των
Εταιριών
α)…….…....
οδός.............................
αριθμός.................ΤΚ………………β)……….……………………….οδός.............................
αριθμός.................ΤΚ………………γ)…………………………………..οδός.............................
αριθμός.................ΤΚ……………….μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των
ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο με αριθμό .….………….
με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………………………………………
συνολικής αξίας ……………....................................., σύμφωνα με τη με αριθμό 7/2016
Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 Α Θ Η Ν Α

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας
……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας:
των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της
εκτελεστικής σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο
(συμπληρώνετε
τον
τίτλο
του
έργου)
…….………..……
συνολικής
αξίας………………………..σύμφωνα με τη με αριθμό 7/2016 Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.859.830,07€ ,
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΤΟΥΣ 2016
: 5.127.127,20 €
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 : 2.131.438,80 €
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016: 1.348.774,56€
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016: 252.489,51€

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της προμήθειας
1.1
α) Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας
8.859.830,07€ ,άνευ Φ.Π.Α., συντάσσονται κατόπιν της υπ΄ αριθ. 8055/4/207-ιδ από
24/07/2015 Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και αφορούν στην
προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανά την Επικράτεια, με τη διαδικασία της συμφωνίας
πλαίσιο και όπως αναλυτικά εμφαίνονται στους συνημμένους πίνακες Α΄, Β’ & Γ΄.
β) Ο αναδειχθείς προμηθευτής επιβάλλεται:
I) Να καλύψει, μέσω του δικτύου καταστημάτων του, τις ανάγκες προμήθειας
των αιτουμένων ποσοτήτων υγρών καυσίμων (κίνησης & θέρμανσης), όπως αυτές
προσδιορίζονται από την εδαφική αρμοδιότητα της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, όπως
εμφαίνονται στους συνημμένους πίνακες.

-

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
Να τροφοδοτεί τα οχήματα της Υπηρεσίας τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
Να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων της Υπηρεσίας κατά προτεραιότητα,
σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων
(βυτιοφόρων, πρατηριούχων κλπ).

II) Να εκδώσει αναφορά σε μορφή λογιστικού φύλλου ( τύπου excel) , η οποία
θα είναι διαθέσιμη προς την Διεύθυνση Οικονομικών/ Α.Ε.Α. / Τμήμα 3ο , για τα
καύσιμα κίνησης και προς την Διεύθυνση Οικονομικών/ Α.Ε.Α. / Τμήμα 1ο, για το
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πετρέλαιο θέρμανσης, τόσο σε μηνιαία βάση όσο και σε ετήσια βάση, από το
περιεχόμενο της οποίας να προκύπτουν με σαφήνεια τα κάτωθι :
α) Ο αριθμός οχήματος που προμηθεύεται καύσιμα αν πρόκειται για καύσιμα
κίνησης ή το όνομα της Αστυνομικής Υπηρεσίας αν πρόκειται για πετρέλαιο
θέρμανσης
β) Η ημερομηνία παραλαβής των καυσίμων
γ) Η ώρα παραλαβής των καυσίμων
δ) Η ακριβής ποσότητα καυσίμων
ε) Το είδος του καυσίμου
στ) Η ακριβής τοποθεσία
ζ) Το όνομα του Υπαλλήλου (το οποίο θα καταχωρείται κατά την παραλαβή
των καυσίμων)
η) Την ένδειξη των χιλιομέτρων (το οποίο θα καταχωρείται κατά την
παραλαβή των καυσίμων)
θ) Η μηνιαία διαφορά επί το μάλλον ή ήττον της καταναλωθείσας ποσότητας
ι) Η μέση μηνιαία κατανάλωση καυσίμων 12μηνου
ια) Η διαφορά της παρούσας μηνιαίας κατανάλωσης από την μέση μηνιαία
κατανάλωση 12μηνου
ιβ) Οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία θα γίνεται δεκτή από την Υπηρεσία
- Εάν τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να εκδοθούν σε πλαστική
κάρτα η οποία θα εκδοθεί με μέριμνα του αναδόχου για κάθε
υπηρεσιακό όχημα, που θα προμηθεύεται υγρά καύσιμα κίνησης ή στο
όνομα της Υπηρεσίας για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (τύπου
πιστωτικής κάρτας) συγκεκριμένων διαστάσεων και πάχους,
κατασκευασμένη από πλαστικό (PVC, PET, ABS, PC, PI) , θα γίνονται
δεκτά, εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία θα περιέρχονται στη Δ/νση
Οικονομικών / Α.Ε.Α. , με μέριμνα του αναδόχου.
- Η ανωτέρω προϋπόθεση (ιι) της παραγράφου (β) ισχύει μόνο
για την περίπτωση όπου ο αναδειχθείς προμηθευτής , θα προμηθεύει
τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. , από τις εγκαταστάσεις του / των
πρατηρίων που διαθέτει και δεν αφορά την περίπτωση εφοδιασμού των
υπηρεσιακών οχημάτων από υπηρεσιακό πρατήριο της ΕΛ.ΑΣ., που ήδη
έχει εφοδιάσει ο αναδειχθείς προμηθευτής.
1.2 Η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς των προϋπολογισμών εξόδων του
οικονομικού έτους 2016.

ΚΑΕ
ΕΙΔΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
C.P.V.

1511
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
09132100-4

1511
1511
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΣΗΣ
09134100-8 09211000-1

1512
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
09135100-5
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Άρθρο 2ο – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
2. Οι υπηρεσίες κάλυψης αναγκών είναι οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. όπως εμφαίνονται
αναλυτικά στους συνημμένους πίνακες Α’ , Β΄ & Γ’ ανά οικονομικό έτος:
2.1.ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΛΙΤΡΑ ( lit)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

β

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΙΤΡΑ ( lit)

2.531.400

γ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΑ ( lit)

2.203.880

4.594.200

2.2.ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΛΙΤΡΑ ( lit)
ΚΙΛΑ

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
& ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
76.156
386

Άρθρο 3ο.- ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ΄ ΕΤΟΣ
3.1.ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.

4.594.200

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
1,116

Α

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95

ΛΙΤΡΑ ( lit)

Β

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

γ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΕ

5.127.127,2€

6.306.366,46€

ΛΙΤΡΑ ( lit)

2.531.400

0,842

2.131.438,8€

2.621.669,72€

ΛΙΤΡΑ ( lit)

2.203.880

0,612

1.348.774,56€

1.658.992,71€

- Ανάλυση των στοιχείων του παραπάνω πίνακα πραγματοποιείται στον συνημμένο
πίνακα Α’, για τα υγρά καύσιμα κίνησης και στον συνημμένο πίνακα Β΄, για το
πετρέλαιο θέρμανσης.
3.2.ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

α

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΛΙΤΡΑ ( lit)

76.156

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
Όπως

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α
252.489,51€

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.
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& ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΚΙΛΑ

386

εμφαίνεται
στον
κάτωθι πίνακα

310.562,09€

- Ανάλυση των στοιχείων του παραπάνω πίνακα πραγματοποιείται στον κάτωθι πίνακα Γ’
3.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016
Α/Α

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
Ή ΚΙΛΑ

ΕΙΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ
ΛΙΤΡΩΝ
ΓΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΑΝΑ
ΛΙΤΡΟ ΑΝΕΥ
Φ.Π. Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΑΝΑ
ΛΙΤΡΟ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΕ €

31.047,66

1

2

10W - 40
ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

18.030 Λίτρα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

9.015

5W -30

9.704 Λίτρα

9.015

4.507,5
4.507,5

4.507,5
4.507,5

2,80

3,44

5

6,15

25.242
45.075

5

6,15

48.520

59.679,6

6,15

20.225

24.876,75

2,214

3.713,4

4.567,48

6,15

41.260

50.749,8

18.004

22.144,92

55.442,25

4.852
4.852

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
3

4.045 Λίτρα

5W -40

2.022,5

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

2.022.5

5

4

15W -40

10.315 Λίτρα

1.031,5

1.031,5
1,8

ΟΡΥΚΤΟ
5

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
15W -50
ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

4.126

4.126

5

6.430 Λίτρα
1501
(MOTO
4T)

3.000

1.929

2.80

3.44

6

ATF
DE XRON III

7

8
9
10
11

700 Λίτρα

2,4

2,952

1.680

2.066,4

0,76

0,94

5.700

7.011,00

2,6

3,2

280,8

345,39

3,19

3,92

255,2

313,89

2,85

3,51

279,3

343,54

1,36

1,67

462,4

568,75

7.500
Λίτρα
ADDBLUE
ΓΡΑΣΣΟ
ΛΙΘΙΟΥ

108 κιλά

ΓΡΑΣΣΟ
ΓΡΑΦΙΤΗ
ΓΡΑΣΣΟ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΛΑΔΙΑ

80 κιλά
98 κιλά

ΓΙΑ
340

Σελίδα 43 από 72

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

12

13
14

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΕΡΑΝΟΥ
( ISO 68)

Λίτρα

20W -50
ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

3.745 Λίτρα

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
80/90
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
75/80

15

872,5

1.000,0

(MOTO 4T)

324 Λίτρα
390 Λίτρα

1.872,5
2,4

2,95

8.988

11.055,24

0,77

0,95

249,48

306,86

4,88

6,00

1.903,2

2.340,94

2,68

3,30

2.696,08

3.316,18

8.296,5

10.204,69

1.006 Λίτρα
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
75/90

16

11.062 Λίτρα
5.531
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

ΥΓΡΟ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
( -15c , +110c)
( -30c, +110c)
17

18

(-15c+110c)

1,5

1,85

5.531
(-30c,+110c)

1,7

2,09

9.402,7

11.565,32

4,23

5,20

274,95

338,19

695 Λίτρα

2,5

3,075

1.737,5

2.137,12

695 Λίτρα

2,7

3,32

1.876,5

2.308,09

FORK OIL 10W

25 Λίτρα

12,2

15,006

305

375,15

FORK OIL 5W

25 Λίτρα

16,3

20,05

407,5

501,23

1.000 Λίτρα

4

4,92

4000

4.920,00

14,6

17,96

1460

1.795,8

3,25

3,99

195

239,85

252.489,51

310.562,09

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
TIMONIOY
( ISO 46)
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
DOT 3
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
DOT 4

65 Λίτρα

19
20

21

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

ΥΓΡΟ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
22

23

G 12
ΛΑΔΙ
FREO R
ΑΥΤΟΚ.

ΓΙΑ
134

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
75/140
ΣΥΝΟΛΟ

100 κιλά

60 Λίτρα
76.156 ΛΊΤΡΑ

386 ΚΙΛΑ
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3.4.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Οι τιμές μονάδος των υγρών καυσίμων, είναι ενδεικτικές καθώς υπολογίσθηκαν επί
των μέσων ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στo υπ΄ αριθ. 991
από 01/01/2016 εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της Δ/νσης Πολιτικής &
Ενημέρωσης Καταναλωτή, ήτοι Αμόλυβδη Βενζίνη : 1,373 € / άνευ Φ.Π.Α. 1,116 €, Πετρέλαιο
Κίνησης : 1,036 €/ άνευ Φ.Π.Α. 0,842 €, Πετρέλαιο Θέρμανσης : 0,753 €/ άνευ Φ.Π.Α. 0,612
€.
2. Οι παραπάνω ποσότητες καυσίμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφοροποιηθούν
εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
3. Οι συσκευασίες των προσφορών των ελαιολιπαντικών και προσθέτων θα είναι ως
εξής:
Α) Για τα α/α 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, συσκευασίες
των δέκα έξι (16) έως είκοσι πέντε (25) λίτρων.
Β) Για τα α/α 8, 9, 10 , συσκευασίες του ενός (1) έως πέντε (5) κιλών
Γ) Για το α/α 18, 19, 20 συσκευασίες των 0,200 έως 1 λίτρου.
Δ) Για το α/α 22 συσκευασίες των 8 έως 15 κιλών.
4. Οι τιμές της προσφοράς των ελαιολιπαντικών και προσθέτων θα δοθούν
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου που
αναφέρονται στο παρόν.

- Οι συσκευασίες θα αναφέρουν ευκρινώς το καθαρό βάρος του περιεχομένου.
- Η κατάθεση της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει του κάτωθι
υποδείγματος.

- Επισημαίνεται ότι , με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί ο κάτωθι πίνακας
, χωρίς να συμπληρωθούν οι στήλες : Τιμή ανά LT ή κιλό σε €, Τιμή ανά
συσκευασία, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ, με ποινή αποκλεισμού.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
( Α/Α
πίνακα ελαιολιπαντικών )

Ποσότητα
σε LT ή
κιλά

Τιμή ανά
LT ή κιλό
σε €

Συσκευασία

Ποσότητα σε LT
ή κιλά ανά
συσκευασία

Τιμή
ανά
συσκευασία

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

1
2
3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:
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Άρθρο 4ο – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.1.ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95
α) Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει
να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους
τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η
αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε
χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών
αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3
χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της
κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92.
- Σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων,
δύναται ο προμηθευτής να εφοδιάσει τα υπηρεσιακά οχήματα με αμόλυβδη
βενζίνη, με περισσότερα οκτάνια των 95 , αποκλειστικά στην τιμή των 95
οκτανίων.
β) Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης
επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες.
γ) Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον
αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
δ) Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας
του προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού
Χημείου του Κράτους λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του
χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο,
μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και
μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της
εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται
κατά τρόπο εμπιστευτικό.
ε) Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται
η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.
στ) Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της
χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται
σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/1991.
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ζ) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών
προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της
προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα
διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής
περιόδου.
η) Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της
Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70).
θ) Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα
αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995.

των

εξετάσεων

θα

ι) Τα σχετικά ΦΕΚ που προσδιορίζουν τις προδιαγραφές και όποιες νεότερες
τροποποιήσεις τους σύμφωνα πάντοτε με τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών
Διυλιστηρίων είναι:
Α. Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (95RON)
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων
πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική και ενωσιακή
νομοθεσία:
ΚΥΑ ΑΧΣ 510/2004 (ΦΕΚ 872/ Β/2007),
ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012),
ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ 921/Β/2015),
ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ 1736/Β/2007) , όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Β. Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων (98 RON )
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων
πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία:
ΚΥΑ ΑΧΣ 985/1996 (ΦΕΚ 319/Β/1997),
ΚΥΑ ΑΧΣ 356/2000 (ΦΕΚ 410/Β/2001),
ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012),
ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πυκνότητα στους 15°C (kgr/m³) 720-775
Αριθμός Οκτανίου RON, Ελάχιστος 95
Αριθμός Οκτανίου ΜON, Ελάχιστος 85
Θείο (mgr/kgr), Μέγιστο 10
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Μόλυβδος (gr/lt),Μέγιστο 0,005
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος,(3hrs, 50°C) Κλάση 1
Αντοχή στην οξείδωση (Λεπτά), Ελάχιστο 360
Απόσταγμα στους 150°C (% ν/ν), Ελάχιστο 75
Τελικό σημείο απόσταξης (°C), Μέγιστο 210
Χρώμα Φυσικό
Ολικό οξυγόνο (% m/m), Μέγιστο 2,7
Ολεφίνες (% ν/ν), Μέγιστο 18,0
Αρωματικές ενώσεις (% ν/ν), Μέγιστο 35,0
Βενζόλιο (% ν/ν), Μέγιστο 1,0

4.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
α) Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει
να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους
τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα
υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά
μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου
355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω
υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα
αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης.
Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
β) Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη
χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου.
γ) Τα σχετικά ΦΕΚ που προσδιορίζουν τις προδιαγραφές και όποιες νεότερες
τροποποιήσεις τους σύμφωνα πάντοτε με τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών
Διυλιστηρίων είναι:
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης πρέπει να είναι σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ΚΥΑ ΑΧΣ 514/2004
(ΦΕΚ 1490/Β/2006):
ΚΥΑ ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010),
ΚΥΑ ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012),
ΚΥΑ ΑΧΣ 117/2014 (ΦΕΚ 921/Β/2015),
ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ 1736/Β/2007) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πυκνότητα στους 15°C (kgr/m3), Μέγιστο 845
Θείο (mgr/kgr) Μέγιστο 10
Σημείο ανάφλεξης (°C) Ελάχιστο 55
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Χρώμα Φυσικό
Νερό (% mgr/kgr) Μέγιστο 200
Αιωρούμενα σωματίδια (mgr/kgr) 24
Ανθρακούχο Υπόλειμμα, σε υπόλειμμα απόσταξης 10% (% m/m) Μέγιστο 0,3
Τέφρα (% m/m) Μέγιστο 0.01
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3hrs, 50°C) Κλάση 1
Αντοχή στην οξείδωση (gr/m³) Μέγιστο 25
Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου (°C) :
# από 01/04 έως 30/09, ελάχιστο +5
# από 01/10 έως 31/03, μέγιστο -5
Δείκτης κετανίου ελάχιστο 46

4.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
α) Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει
να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες
εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου.
Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και
δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από
την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως».
β) Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα
πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της
παραπάνω απόφασης.
- Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω
απόφαση.
γ) Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow
124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε
ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου.
- Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με
την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No
3 έως ASTM No 5.
δ) Τα σχετικά ΦΕΚ που προσδιορίζουν τις προδιαγραφές και όποιες νεότερες
τροποποιήσεις τους σύμφωνα πάντοτε με τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών
Διυλιστηρίων είναι:
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ΚΥΑ
ΑΧΣ 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003),
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ΚΥΑ ΑΧΣ 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003),
ΚΥΑ ΑΧΣ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007),
ΚΥΑ ΑΧΣ 96/2014 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πυκνότητα στους 15°C (kgr/m3), Μέγιστο 830-860
Θείο (mgr/kgr) Μέγιστη τιμή 2000 (0,2%m/m)
Σημείο ανάφλεξης (°C) Ελάχιστο 55
Χρώμα Κόκκινο
Νερό και υπόστημα (% v/v) Μέγιστη τιμή 0.1
Ανθρακούχο Υπόλειμμα, σε υπόλειμμα απόσταξης 10% (%m/m) Μέγιστη τιμή
0,30
Τέφρα (% m/m) Μέγιστη τιμή 0.02
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3hrs, 50°C) Κλάση 3
Σημείο Ροής (°C) :
#από 01/04 έως 30/09, Μέγιστο 0
#από 01/10 έως 31/03, Μέγιστο -9
Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου (°C) :
#από 01/10 έως 15/03, Μέγιστο -5
4.4 Λιπαντικά & πρόσθετα
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W / 40:
Πολύτυπο λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες
και ειδικά σε TURBO και με INTERCOOLER .
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W / 50:
Πολύτυπο λιπαντικό από πρωτογενή βασικά λάδια και επιλεγμένα πρόσθετα.
Κατάλληλο
για
καταλυτικούς
παλαιότερης
τεχνολογίας
τετράχρονους
βενζινοκινητήρες καθώς και για πετρελαιοκινητήρες χαμηλού φορτίου.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W / 40:
Συνθετικό λιπαντικό κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων
πολυβάλβιδων με υπερσυμπιεστή ή συμβατικών .
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46:
Ενισχυμένο υδραυλικό ορυκτέλαιο κατάλληλο για κυκλοφορικά και υδραυλικά
συστήματα. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται τέλεια σε σκληρές συνθήκες εργασίας
καθώς και σε μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας.
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Απαιτείται να έχει τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές : DIN 52524 – PART
II , ANFOR NF –E 48600 HM , DENISION HF2 , VICUERS (I – 286 S) , CETOR
RP9 1H H2.
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (ΚΟΚΚΙΝΟ) ATF – A:
Συνθετικό λιπαντικό αυτομάτου σαζμάν και υδραυλικού τιμονιού. Θα πρέπει να
πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές ISO 7308 , DIN 51 , 524 T3.
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10W ( JCB):
Ειδικό λιπαντικό υγρό για τη λειτουργία του Trasmition ελαστικοφόρου
φορτωτή τύπου JCB. Θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές
TRASMITION FLUID EP 10W –JCB STD 4000/2500,4000/2502.
AD – BLUE ( ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ):
Μη τοξικό διάλυμα ουρίας , 32,5% σε απιονισμένο νερό για την μείωση
εκπομπών ρύπων
( όρια EURO – 4 , EURO – 5, EURO – 6), σκοπός του οποίου
είναι η μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν
πετρελαιοκινητήρες. Κατάλληλο για αυτοκίνητα με συσκευή κατάλυσης SCR. Θα
πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές DIN 70070 , ISO 22241.
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W – 90:
Ενισχυμένο λιπαντικό κατάλληλο για τη λίπανση διαφορικών και κιβωτίων
ταχυτήτων. Θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές API : GL – 5 , MIL –
L -2105D.
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W – 90:
Ενισχυμένο λιπαντικό μετάδοσης πολλαπλών εφαρμογών που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συγχρονισμένα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και σε τελικές
μεταδόσεις και διαφορικά. Θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές API
GL-4 ή API GL-5.
ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT – 4:
Συνθετικό υγρό φρένων, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα , κατάλληλο για
οχήματα με ταμπούρα ή δισκόφρενα, εξοπλισμένα ή μη με σύστημα ABS. Θα πρέπει
να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές SAE J 1703 , ISO 4925 , FMVSS 116
DOT- 4.
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ MIX - 2T:
Άκαπνο και άοσμο λιπαντικό, κατάλληλο για όλους τους δίχρονους κινητήρες ,
εύκολα
αναμιγνυόμενο με την βενζίνη. Θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές
JASO FC & ISO – L – EGC

Σελίδα 51 από 72

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ANTIFREEZE 100%:
Συμπυκνωμένο 100% αντιψυκτικό, αντιθερμικό υγρό, με άριστες
αντισκωριακές ιδιότητες για κλειστά κυκλώματα αυτοκινήτου. Θα πρέπει να πληροί
τουλάχιστον τις προδιαγραφές BS 6580:2010 , ASTM 3306
ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ( ΞΑΝΘΟ):
Γράσσο υψηλής απόδοσης , βάσεως λιθίου , υψηλών πιέσεων , με ειδικά
αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα , κατάλληλο για τη λίπανση κάθε τύπου
εδράνου ( ρουλεμάν και εδράνων ολίσθησης ) τα οποία λειτουργούν κάτω από βαριές
συνθήκες και υψηλές
θερμοκρασίες. Θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές DIN
51825KP/K-30, ASTM LB/GB, ISO 6743, ISO L-XCCFB
- Επιπρόσθετα , τα ελαιολιπαντικά και τα πρόσθετα θα πληρούν κατ΄ελάχιστο
τις
προδιαγραφές
API ( American Petroleum Institute)
& ACEA ( Association des
Constructeurs de l ‘ Automobile) , ως αναλύονται κατωτέρω:
5W30 : ACEA A3/B4 , API SM/CF ( πετρέλαιο)
5W40 : ACEA A3/B3/B4, API SL/SJ/CF ( πετρέλαιο)
10W40 : API CI-4_ ACEA 10 E7 , E4 ( πετρέλαιο)
15W40 : API CI-4_ ACEA 10 E7-Ε08, Ε5-08, Α3 , Β4 ( πετρέλαιο)
15W50 : ACEA A3-98/B3-98 API SJ/CF ( πετρέλαιο)
20W50 : API CI-4_ ACEA 10 E7-Ε08, Ε5-08, Α3 , Β4 ( πετρέλαιο)
5W40 : API SM/CF , ACEA C3
10W40 : API SN/CF_ C3-10_ A3/B4
5W30 : API SM/CF , ACEA 10 C3
10W40 : API SJ/CF , ACEA A3 , JASO MA , M2
15W40 : API SJ/CF , ACEA A3/B2
15W50 : API SJ/CF , ACEA A3 , JASO MA , M2
20W50 : API SJ , ACEA A3 , JASO MA , M2
10W50 : API SL , JASO MA – 2
80W90 : API GI- 5
75W80 : API GI-4, MB 235.4
75W90 : GL-4, GL-5+

Άρθρο 5ο. – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
5.1 Όλοι οι όροι της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη
τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
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5.2 Η παραγωγή, η διάθεση, η εμπορία, η κυκλοφορία και η διανομή των καυσίμων πρέπει
να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις με τον προβλεπόμενο τρόπο και τα
προβλεπόμενα μέσα σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
5.3 Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την
ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων κατά τη μεταφορά και παράδοση των
καυσίμων σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
5.4
Όλα τα είδη υγρών καυσίμων θα συμφωνούν και θα πληρούν απόλυτα τις κρατικές
προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων και θα ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα
παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά.
5.5 Η παραγωγή, η διάθεση, η εμπορία, και η κυκλοφορία των ελαιολιπαντικών πρέπει να
γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις με τον προβλεπόμενο τρόπο και τα προβλεπόμενα
μέσα σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά και πρόσθετα θα είναι πρωτογενή και δεν
θα γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα ( ανακυκλωμένα)
ελαιολιπαντικά.
- Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ελαιολιπαντικών πρέπει να
είναι σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ως εξής:
i. Λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσεως για τετράχρονους
βενζινοκινητήρες:
ΚΥΑ ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 630/Β/2005), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ii. Λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσεως για τετράχρονους
κινητήρες DIESEL:
ΚΥΑ ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 630/Β/2005), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
iii. Λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσεως για δίχρονους κινητήρες:
ΚΥΑ ΑΧΣ 350/2012 (ΦΕΚ 2988/Β/2013), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
iv. Λιπαντικά γραναζοκιβωτίων (βαλβολίνες):
ΚΥΑ ΑΧΣ 12/1995 (ΦΕΚ 471/Β/1995), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
5.6 Η συσκευασία των υπό προμήθεια ελαιολιπαντικών πρέπει να είναι κατάλληλη για το
σκοπό που προορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι
επισημάνσεις επί της συσκευασίας πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες με την κείμενη ελληνική
και ευρωπαϊκή νομοθεσία
5.7 Η Υπηρεσία επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών και αδειών του πρατηρίου καυσίμων σχετικά με τη λειτουργία του.
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5.8 Στην περίπτωση που τα καύσιμα κίνησης παραδίδονται απευθείας στα οχήματα του
φορέα με εφοδιασμού από πρατήρια καυσίμων ο προμηθευτής της ανωτέρω περίπτωσης
υποχρεούται να τηρεί το 25% των διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων του πρατηρίου της
αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να δύναται να τύχει το
συγκεκριμένο ποσοστό καυσίμων στον προβλεπόμενο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο.
5.9 Ο προμηθευτής υποχρεούται για την χορήγηση – εφοδιασμό των καυσίμων κίνησης των
υπηρεσιακών οχημάτων, να διαθέτει εγκαταστάσεις (πρατήρια), εντός των ορίων της
εδαφικής αρμοδιότητας του Δήμου στον οποίο εδρεύει η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ή εντός
απόστασης είκοσι (20) χιλιομέτρων από την έδρα της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας (οι
Υπηρεσίες μνημονεύονται στο συνημμένο πίνακα Α΄) και δεν θα προκαλεί πρόσθετα έξοδα
στις Υπηρεσίες, όπως π.χ. έξοδα μετακίνησης προσωπικού.

Άρθρο 6ο. - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
a. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, θα
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου
354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»
6.1

- Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, θα
πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 του Ανωτάτου
Χημικού Συμβουλίου.
- Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης,
θα πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 του Ανωτάτου
Χημικού Συμβουλίου.
- Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των
προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη
διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική
Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).
β. i) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον
ποιοτικό έλεγχο εάν απαιτηθεί θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με
έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
ii) Στην περίπτωση που τα καύσιμα παραδίδονται απευθείας στα οχήματα του φορέα
μέσω εφοδιασμού από πρατήρια καυσίμων, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε
δειγματοληπτικούς ελέγχους της ποιότητας και της ποσότητας των παραδιδόμενων
καυσίμων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
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iii) Στην περίπτωση εφοδιασμού καυσίμων κίνησης ή και θέρμανσης των υπηρεσιακών
εγκαταστάσεων με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή θα πραγματοποιείται δειγματοληψία σε
όλες τις παραδόσεις αλλά χωρίς υποχρέωση ελέγχου όλων των δειγμάτων από την
Υπηρεσία. Υποχρεωτικά, θα λαμβάνονται – παραδίδονται δείγματα σε όγκο και συσκευασία,
καθορισμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(Νομικό πλαίσιο ελέγχων- κυρώσεων: ν. 2960/2001 « Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
όπως ισχύει, ν. 3054/2002 όπως ισχύει, ν. 2873/2000 όπως ισχύει, ν. 2093/92 όπως
ισχύει, Ποινικός κώδικας άρθρο 187 όπως ισχύει, Αγορανομική διάταξη 7/2009 όπως
ισχύει.)
- Το δείγμα θα αποστέλλεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό
έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμφωνία με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές και τη σχετική νομοθεσία. Εν συνεχεία και μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων από το Γ.Χ.Κ., θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή της ποσότητας
καυσίμου από την αρμόδια επιτροπή , ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση αυτών
(καυσίμων), από τον προμηθευτή, στους μνημονευόμενους στο παρόν τόπους. Η
Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί επίσης κάθε άλλο έλεγχο που προβλέπεται στη
Διακήρυξη

iv) Η Υπηρεσία θα προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της ποιότητας των
παραδιδομένων ελαιολιπαντικών, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμφωνία με τα
προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και τη σχετική νομοθεσία. Το δείγμα θα
αποστέλλεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
- Για τις ποσότητες και το μέγεθος των δειγμάτων ισχύουν οι διατάξεις για τις
δειγματοληψίες του Γ.Χ.Κ. ενώ η λήψη των δειγμάτων θα πραγματοποιείται τυχαία από το
σύνολο της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους.
- Εν συνεχεία και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Γ.Χ.Κ., θα
πραγματοποιηθεί η παραλαβή της ποσότητας των ελαιολιπαντικών από την αρμόδια
επιτροπή. Η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί επίσης κάθε άλλο έλεγχο που προβλέπεται στη
Διακήρυξη.
v) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα
είδη δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο κανονισμός των προμηθειών του Δημοσίου.
6.2 α. Τα καύσιμα καθώς και τα ελαιολιπαντικά και πρόσθετα θα είναι αρίστης ποιότητος
και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση
ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων εάν διαπιστωθεί ασυμφωνία χαρακτηριστικών, ή ακόμα και
βλάβη των οχημάτων η οποία διαπιστωμένα θα προέλθει από την χρήση των καυσίμων, ο
ανάδοχος αφ’ ενός μεν θα κηρύσσεται έκπτωτος αφ’ ετέρου δε θα αναλάβει την υποχρέωση
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κάλυψης των δαπανών, επισκευής/αντικατάστασης των συσκευών, εγκαταστάσεων,
οχημάτων, μηχανημάτων που υπέστησαν βλάβη, ενώ η ποσότητα του εν λόγω καυσίμου (εάν
δεν έχει καταναλωθεί) θα κατάσχεται και θα διενεργείται σε βάρος του η σχετική ποινική
διαδικασία.
β. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών να
συμμορφωθεί με τα μνημονευόμενα στην παράγραφο α της παραγράφου 6.2. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης του εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας η Υπηρεσία θα προβεί σε
αποκατάσταση όλων παρατηρηθεισών βλαβών και οι σχετικές δαπάνες θα αφαιρεθούν από
το λαβείν του προμηθευτή, βάσει των σχετικών παραστατικών.
γ. Εάν το λαβείν του προμηθευτή δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ζημιών , το
υπόλοιπο ποσό θα καταλογίζεται με απόφαση του Αρμοδίου οργάνου και θα εισπράττεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε όπως ισχύουν.
6.3. α. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ελαιολιπαντικών και
προσθέτων και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση των ακατάλληλων θα
βαρύνουν τον προμηθευτή.
β. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την αποκατάσταση της
οποιαδήποτε βλάβης που προκλήθηκε από:
i) Την χρήση ακατάλληλου προϊόντος.
ii) Υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου, μέχρι της οριστικής παράδοσης παραλαβής αυτών .

Άρθρο 7ο – ΠΑΡΑΔΟΣΗ– ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
7.1. α. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
Προμηθειών του Δημοσίου σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 2024709/601/0026 από 0804-1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών , από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
β. Η διαδικασία της παράδοσης – παραλαβής θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό
διάστημα που θα μνημονεύεται σε κάθε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας – πλαισίου και
ως αναλύεται κατωτέρω.
7.2. α) Η παράδοση των υπό προμήθεια καυσίμων κίνησης δύναται να πραγματοποιείται
τμηματικά και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες της προμηθευόμενης Υπηρεσίας.
- Η παράδοση των καυσίμων κίνησης, για τους νομούς όπου υφίσταται
υπηρεσιακό πρατήριο καθώς και του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται εντός τριών
(3) ημερολογιακών ημερών , από την αποστολή, με τηλεμοιοτυπία, σχετικής
έγγραφης παραγγελίας, από την ενδιαφερόμενη Αστυνομική Υπηρεσία, στον ανάδοχο.
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- Η παράδοση θα πραγματοποιείται με βυτιοφόρο όχημα των αναδόχων στους
τόπους που μνημονεύονται στους σχετικούς συνημμένους πίνακες Α΄, Β΄ .
- Η παράδοση- χορήγηση των καυσίμων, στις περιοχές όπου δεν υφίσταται
υπηρεσιακό πρατήριο, θα πραγματοποιείται, στις εγκαταστάσεις ( πρατήρια) του
αναδόχου, όπως αυτά θα δηλωθούν στην τεχνική προσφορά του, υπό την
προϋπόθεση ότι, θα βρίσκονται εντός των ορίων της εδαφικής αρμοδιότητας του
Δήμου στον οποίο εδρεύει η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ή εντός απόστασης είκοσι (20)
χιλιομέτρων από την έδρα της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας (οι Υπηρεσίες
μνημονεύονται στο συνημμένο πίνακa Α΄ και δεν θα προκαλεί πρόσθετα έξοδα στις
Υπηρεσίες , όπως π.χ. έξοδα μετακίνησης προσωπικού,
β) Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη
μεταφορά και παράδοση των λιπαντικών στους χώρους εντός (30) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης, ως ακολούθως:
(1) To 50% των υπό προμήθεια ελαιολιπαντικών θα παραδοθεί στις
εγκαταστάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Εφαρμογών / Α.Ε.Α., στην Αμυγδαλέζα Αττικής
και
(2) Το υπόλοιπο 50% θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Υποδ/νση
Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος / Α.Ε.Α., στη Ν. Ραιδεστό – Ν. Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 8ο – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό, υποχρεούται κατά την
κατάθεση των τεχνικών τους προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλει επί ποινή
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
8.1 Στις ομάδες καυσίμων κίνησης και θέρμανσης θα πρέπει να καταθέσει, υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων καυσίμων
καλύπτουν τις παραπάνω προδιαγραφές.
- Οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών θα είναι σύμφωνες με αυτές του
παρόντος ή και ανώτερες.
8.2 Στις ομάδες ελαιολιπαντικών και πρόσθετων θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη
δήλωση που θα αναφέρει ότι :
i) Τα ελαιολιπαντικά είναι πρωτογενή και
ii) Οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών θα είναι σύμφωνες με αυτές του
παρόντος ή και ανώτερες.
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8.3
Τις σχετικές εγκρίσεις των προϊόντων τους, & τα τεχνικά φυλλάδια των
κατασκευαστών (προσπέκτους).
8.4 Αντίγραφο της άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια
διοικητική αρχή
8.5 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
8.6 Αναλυτική κατάσταση ( ταχυδρομική διεύθυνση , ονοματεπώνυμο πρατηριούχου) των
πρατηρίων του ανά Νομό, από τα οποία θα πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των
υπηρεσιακών οχημάτων.
8.7 Αναλυτική κατάσταση ( ταχυδρομική διεύθυνση , επωνυμία, ιδιοκτησία) των
εγκαταστάσεων του ανά Νομό, από τις οποίες , θα πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των
υπηρεσιακών πρατηρίων.

Άρθρο 9ο – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
9.1 α. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα υποβολής προσφοράς για την κάλυψη αναγκών
συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής , ήτοι ανά Νομό ή συνδυασμό Νομών ή συνολικά για
όλους τους Νομούς, για ένα ή συνδυασμό ή συνολικά για τα αναφερόμενα CPV καυσίμων.
β. Οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Εάν
ένας διαγωνιζόμενος υποβάλλει εναλλακτικές προσφορές θα αποκλείεται από τον
διαγωνισμό.
9.2 Κριτήριο για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προμήθειας των
καυσίμων και των ελαιολιπαντικών & προσθέτων είναι η χαμηλότερη τιμή ήτοι (για τα
καύσιμα: το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό, επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της
παράδοσής του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που
εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά νομό).
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Η'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ /
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ /
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /
ΤΜΗΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4 -101 77- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2106926798- FAX: 2106995669
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ
Αριθμός :
Ποσό :
Είδος:
Προμηθευτής:

Σήμερα την ……………………….. του έτους ………….. στην Αθήνα και στα
γραφεία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, οι
κάτωθι συμβαλλόμενοι:
α) Η Ελληνική Αστυνομία, νομίμως εκπροσωπούμενη με βάση τις κείμενες
διατάξεις από τον ………………………………………………………………………που στη
συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία ΄΄Αγοραστής΄΄ ή Αναθέτουσα Αρχή και
β) η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), που εδρεύει (πλήρης
Δ/νση, Τηλ. και FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη
συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία ΄΄Προμηθευτής΄΄, συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
- Κατόπιν του διενεργηθέντος την …………….. ανοικτού διαγωνισμού προς
σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, δυνάμει της υπ’ αριθ. 7/2016 Διακήρυξης του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας, κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. …………… από ………………
απόφαση …………………………………, η σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για τον καθορισμό
των όρων της προμήθειας με αγορά του είδους που αναφέρεται στα άρθρα 1 και 3 της
παρούσας Συμφωνίας, στο όνομα του προαναφερόμενου προμηθευτή.

΄Αρθρο 1
Αντικείμενο Συμφωνίας.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση προμήθειας υγρών καυσίμων, ήτοι
αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης ή/και ελαιολιπαντικών &
προσθέτων, για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της παρούσας έως και την 31-122016, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας όπως αναλυτικά
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περιγράφεται στην Απόφαση Κατακύρωσης, σε συνδυασμό με την προσφορά του
Προμηθευτή (Τεχνική - Οικονομική) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ζ΄)
της υπ’αριθμ. 7/2016 Δ/ξης, οι όροι της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Συμφωνίας.

΄Αρθρο 2
Σκοπός της Συμφωνίας.
Σκοπός της Συμφωνίας πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους
οποίους ο Προμηθευτής θα παρέχει τα προς προμήθεια είδη και εν συνεχεία θα
καταρτίζονται οι εκτελεστικές συμβάσεις.

΄Αρθρο 3
Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους.
1. Για τα καύσιμα (είδη Α, Β και Γ) οι (ενδεικτικές) ποσότητες, τα είδη, το ποσοστό
προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) και η Υπηρεσία:
Τίτλος Υπηρεσίας
που αιτείται την
προμήθεια

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
(ενδεικτικά σε
λίτρα)

Ποσοστό
έκπτωσης επί
τοις %.

Αξία:
Κρατήσεις υπέρ τρίτων:
ΦΠΑ:
Γενικό Σύνολο:
2. Για τα ελαιολιπαντικά & πρόσθετα, η ποσότητα και τιμή ορίζονται ως κατωτέρω:
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
3. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) νοείται για παράδοση των υπό
προμήθεια καυσίμων, με όλες τις συνομολογηθείσες ιδιότητες και άνευ πραγματικών
ελαττωμάτων, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και ελεύθερων παντός νομικού
ελαττώματος, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή στον τόπο που ορίζεται στη
διακήρυξη και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς.
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4. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα παραμείνει σταθερό καθ’
όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από
οποιαδήποτε αιτία.
5. Ο Προμηθευτής βαρύνεται, κατά περίπτωση, με κρατήσεις, μεταφορικά, έξοδα
εκτελωνισμού, ασφάλιση ειδών, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, κλπ έξοδα - επιβαρύνσεις μέχρι την
προσήκουσα, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, παράδοση των υπό προμήθεια ειδών.
6. Επισημαίνεται ότι η συνολική αξία και οι συνολικές ποσότητες καυσίμων ανά
Υπηρεσία που αναφέρονται στους Πίνακες που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ζ΄, δε
μπορούν να προσδιορισθούν, είναι ενδεικτικές και οι τελικές υπό προμήθεια ποσότητες θα
διαμορφωθούν σε συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα μέση λιανική τιμή πώλησης του
είδους, τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της Υπηρεσίας και τις αντίστοιχες εγκεκριμένες
πιστώσεις.
7. Στην τιμή μονάδος (για τα καύσιμα το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) του προς
προμήθεια είδους περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση αυτού (με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή) ελεύθερου
στα σημεία και με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη (7/2016 ΑΕΑ).
΄Αρθρο 4
Έλεγχος διαφάνειας - Έλεγχος νομιμότητας της Σύμβασης.
1. Ο προμηθευτής, για την εφαρμογή του άρθ. 5 του Ν.3310/05 όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθ. 5 του Ν.3414/05, προσκόμισε διά του νομίμου εκπροσώπου
του, την υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν.1599/86 όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του καταδικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθ. 3 του Ν.3310/05, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 του Ν.3414/05 [υπ’αρίθμ. 20977 από 22-8-07 απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (Β-1673)].
2. Δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με την
υπ’αρίθμ……………….. Πράξη της από ……………….. συνεδριάσεως του ….. Κλιμακίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 5
Υποχρέωση προμήθειας ειδών.
1. Η Συμφωνία πλαίσιο δεν δεσμεύει την αναθέτουσα Αρχή για την υποβολή αιτημάτων
προς τον Προμηθευτή για την προμήθεια των αιτούμενων ειδών και όποια οικεία
υποχρέωση γεννάται μόνο με την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αιτείται την προμήθεια των ειδών του άρθρου 1 της
παρούσας και ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει αυτά, σύμφωνα με τους γενικούς και
ειδικούς όρους της υπ’αρίθμ. 7/2016 Διακήρυξης και έναντι του ποσού της συμφωνηθείσας
με την εκτελεστική σύμβαση τιμής.
3. Οι ποσότητες των προς παράδοση ειδών θα καθορίζονται από την Υπηρεσία.

΄Αρθρο 6
Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών.
1. Το προς προμήθεια είδος, δύναται να παραδίδεται τμηματικά, εντός του
προβλεπόμενου από τη διακήρυξη χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του
προμηθευτή από την ημερομηνία υπογραφής της κάθε εκτελεστικής σύμβασης, στον
προβλεπόμενο από τη σχετική διακήρυξη τόπο (αναγράφεται ο τόπος παράδοσης).
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2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2
παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή
των προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος κυρώσεων για εκπρόθεσμη
παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή
έκπτωτου.
3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.
5 του ΠΔ. 118/2007.

΄Αρθρο 7
Τεχνικές προδιαγραφές.
1. Το υπό προμήθεια είδος, που αναφέρεται στο Άρθρο 3, θα ανταποκρίνεται στα
τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προσφορά του Προμηθευτή (τεχνική οικονομική) και θα καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται
στο Παράρτημα Ζ΄ της υπ’ αριθμ. 7/2016 Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.
2. Επίσης, ο Προμηθευτής πέρα από την υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους
όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και την Προσφορά του (τεχνική οικονομική), οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους καλώς εννοούμενους
κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, θα υπόκειται δε στον έλεγχο και θα συμμορφώνεται
με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών και Επιτροπών του Φορέα.
΄Αρθρο 8
Παραλαβή ειδών.
Με μέριμνα της εκάστοτε Υπηρεσίας θα συστήνεται Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα
προβαίνει σε τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών που
παραδίδονται στην εκάστοτε Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αρίθμ. 7/2016
διακήρυξη και με διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ζ΄ αυτής
«Τεχνικές προδιαγραφές», καθώς και στα άρθρα 27 και 28 του ΠΔ.118/07.

΄Αρθρο 9
Τρόπος και χρόνος πληρωμής.
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει, στον προβλεπόμενο
από τη σχετική διακήρυξη χρόνο, με τον αναφερόμενο σ’ αυτή τρόπο σε συνδυασμό με
την προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή και εφόσον υποβληθούν στη
Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά.
2. Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνει με έκδοση τακτικού
εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου / Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
3. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ 1511 και 1512 του
εκτελούμενου προϋπολογισμού του ΕΦ 43-110 ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ΄΄.
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Άρθρο 10
Κρατήσεις - Φόρος εισοδήματος.
Η προμήθεια υπόκειται σε συνολική κράτηση 5,67416% (ήτοι 2,72% υπέρ
ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΑΑΣ η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ
ΟΓΑ, 2,72% υπέρ ΜΤΣ η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20% εισφορά
υπέρ ΟΓΑ και 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ).
Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το
Ν.4172/2014, φόρος εισοδήματος.

΄Αρθρο 11
Υποκατάσταση προμηθευτού – Εκχώρηση.
Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η
εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την
έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο)
λογαριασμό απ’ αυτά.
΄Αρθρο 12
Εχεμύθεια.
1. Ο Προμηθευτής κρατά μυστική κάθε πληροφορία, που περιέρχεται στην αντίληψή του,
από την εκτέλεση της σύμβασης και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα μέρη
χωρίς τη γραπτή συμφωνία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και επιβάλλει αυτή την
υποχρέωση στους τυχόν υπεργολάβους και προμηθευτές του.
2. Ο Προμηθευτής αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης ή χρησιμοποιούν το παραγόμενο υλικό
και διασφαλίζει ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι ενήμεροι και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις
εχεμύθειας και τους ισχύοντες Κανονισμούς Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού και
πληροφοριών, ο δε Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους τυχόν
υπεργολάβους και προμηθευτές του.
3. Ο Προμηθευτής, οι υπάλληλοί του, καθώς και οι τυχόν υπεργολάβοι και προμηθευτές
του, που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον Προμηθευτή, δεσμεύονται από το υπηρεσιακό και
το ιδιωτικό απόρρητο και υπέχουν κατά περίπτωση, τις ευθύνες, που προκύπτουν από τα
άρθρα 252, 253, 370 του Π.Κ. και όλων των νόμων, που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης
Διεθνών Συμβάσεων, προστατεύουν δικαστικές ή διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες.
4. Εάν ο Προμηθευτής ή οι τυχόν υπεργολάβοι και προμηθευτές του επιδείξουν δόλο ή
αμέλεια για την προστασία του απορρήτου των παραπάνω πληροφοριών, υφίστανται πέραν
των κατά Νόμο ποινικών ή αστικών κυρώσεων και διοικητικές όμοιες. Η ευθύνη αυτή
υφίσταται κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση της προμήθειας.

΄Αρθρο 13
Εγγύηση καλής εκτέλεσης Συμφωνίας.
Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας Συμφωνίας
πλαίσιο, ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία :
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Αριθμός

Ημερομηνία

Τράπεζα έκδοσης

Ποσό

Υπέρ της

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά
την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης .

Άρθρο 14
Αποδεικτικά και Πιστοποιητικά.
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο, ο Προμηθευτής πρέπει να είναι σε
θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του
κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά
τα στάδιο της αποδοχής του στη Συμφωνία πλαίσιο από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης, κατατίθενται από τον Προμηθευτή
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β» της διακήρυξης 7/2016.
3. Ο Προμηθευτής θα βεβαιώνει [με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου
4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει και υπογεγραμμένη
ψηφιακά] ότι εξακολουθεί να τηρεί τα κριτήρια επιλογής της αρχικής διακήρυξης και ότι θα
υποβάλλει επικαιροποιημένα και εν ισχύ δικαιολογητικά-πιστοποιητικά κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής.

΄Αρθρο 15
Υπεργολαβίες.
1. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος του έργου ή το
σύνολό του υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί
στην προσφορά του, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Προμηθευτή με
δηλωθέντα/ες στην προσφορά του υπεργολάβο/υπεργολάβους κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή και κανονική εκτέλεση της σύμβασης από τον Προμηθευτή με νέο/ους
υπεργολάβο/υς ή συνεργάτη/ες μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας
Αρχής. Ο Προμηθευτής οφείλει να αποδείξει ότι για τον/τους νέο/ους υπεργολάβο/ους και
συνεργάτη/ες συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις με τις οποίες κρίθηκαν κατάλληλες οι
αρχικές υπεργολαβίες και συνεργασίες.
3. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας πλαίσιο, αλλά και των
εκτελεστικών συμβάσεων που ήθελε συναφθούν, φέρει αποκλειστικά ο Προμηθευτής
ανεξαρτήτως υπεργολαβιών και συνεργασιών του.
΄Αρθρο 16
Λοιποί όροι.
Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ’
αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια διακήρυξη και την τεχνική
προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την από ……………… προσφορά του Προμηθευτή.
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Άρθρο 17
Τροποποιήσεις.
Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στα όριά της, εφόσον
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 24 του π.δ. 118/2007.
΄Αρθρο 18
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας
αλλά και των εκτελεστικών συμβάσεων που ήθελε συναφθύν, επιλύεται αποκλειστικά από τα
αρμόδια δικαστήρια Αθηνών .
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.3886/2010 ‘’Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (…)», του Ν.
2286/1995 (Α΄-19) ΄΄Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων΄΄, του
Π.Δ/τος 60/2007 (Α΄-64) ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ΄΄Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών΄΄, του Π.Δ/τος 118/2007 (Α΄-150) ΄΄Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄, όπως ισχύουν, και οι όροι της υπ’ αριθ. 7/2016
Διακήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
-΄Υστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα Συμφωνία πλαίσιο, η οποία αφού
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3)
όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα
ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας .
- Από τα παραπάνω πρωτότυπα της Συμφωνίας, ένα κατατέθηκε στη Δ/νση
Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του
νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

Για την Ελληνική Αστυνομία

Ο προμηθευτής
και γι’ αυτόν

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας
είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο
υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική
προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Θ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ /
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ /
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /
ΤΜΗΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4 -101 77- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2106926798- FAX: 2106995669
Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός :
Ποσό :
Είδος:
Προμηθευτής:

Σήμερα την ……………………….. του έτους ………….. στην Αθήνα και στα γραφεία
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, οι κάτωθι
συμβαλλόμενοι:
α) Η Ελληνική Αστυνομία, νομίμως εκπροσωπούμενη με βάση τις κείμενες διατάξεις
από τον ………………………………………………………………………που στη συνέχεια θα
ονομάζεται για συντομία «Αγοραστής ή Αναθέτουσα Αρχή» και
β) η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), που εδρεύει (πλήρης Δ/νση,
Τηλ. και FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα
ονομάζεται για συντομία «Προμηθευτής ή Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν
τα ακόλουθα:

Με βάση τη Δ/ξη ………………. (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις
περί επαναλήψεως διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) και
μετά την υπογραφή της αριθμ. …… Συμφωνίας Πλαίσιο διενεργήθηκε την
……………………… επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ………………………………….., προϋπολογισθείσης
δαπάνης ……………………… € για την κάλυψη των αναγκών του ……………………….
Τα αποτελέσματα του ανωτέρω επαναδιαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ.
…………………….. Απόφαση, και με την υπ’ αριθμ. ………………………… Οριστική
Ανακοίνωση κατακύρωσης (συμπληρώνεται και τυχόν πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου), στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία: «……………………………………»
σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ……………………….€ (και
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ολογράφως), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, και ποσοστού 23% Φ.Π.Α.,
ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.
Ύστερα από αυτά, ο κος/κα …………………….., με την παραπάνω ιδιότητά του/της
αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «Ανάδοχος» και αυτή αναλαμβάνει
την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Σύμβασης – Χρονική Διάρκεια Σύμβασης
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της προμήθειας ……………………………
…………………………………………………………………………….………………………….. .
2. Τα προσφερόμενα είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους λοιπούς όρους της υπ’αριθμ. συμφωνίας πλαίσιο…..

ΑΡΘΡΟ 2ο
Συμβατικό Τίμημα
Το συμβατικό τίμημα ορίζεται στο ποσό των …….

ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγγυοδοσία
1. Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμόν
……….εγγυητική επιστολή συνολικού ύψους …………………..ευρώ και …………….. λεπτών
(……………..€), η οποία καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του εκτιμώμενου συνολικού
κόστους, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ισχύος μέχρι ………………. [χρόνος
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό χρόνο διάρκειας της
σύμβασης], για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η οποία έχει εκδοθεί
από την Τράπεζα ………… …….και το κείμενο της έχει γίνει απολύτως δεκτό από τον
Εργοδότη.
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που δόθηκε, θα επιστραφεί στον Ανάδοχο
μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Λοιποί Όροι
1 Οι όροι της προηγηθείσας συμφωνίας πλαίσιο ……….. συνεχίζουν να ισχύουν
αναλογικά και για την παρούσα σύμβαση αναφορικά με:
α. Τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων
β. Τις κυρώσεις κατά των αναδόχων – κήρυξη εκπτώτων
γ. Την παρακολούθηση – παραλαβή έργου
δ. Την τιμολόγηση – τρόπος πληρωμής
ε. Τα αποδεικτικά και πιστοποιητικά
στ. Την ανωτέρα βία
ζ. Τις υπεργολαβίες
η. Την γλώσσα εγγράφων
θ. Τις εκχωρήσεις δικαιωμάτων
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ι. Την εμπιστευτικότητα
ια. Την επίλυση διαφόρων
ιβ. Την τροποποίηση ορών της

ΑΡΘΡΟ 5ο
Θέση της Παρούσας Σύμβασης σε Ισχύ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί η εγγυητική επιστολή
του άρθρου 3 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Έλεγχος διαφάνειας - Έλεγχος νομιμότητας της Σύμβασης.
1. Ο προμηθευτής, για την εφαρμογή του άρθ. 5 του Ν.3310/05 όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθ. 5 του Ν.3414/05, προσκόμισε διά του νομίμου εκπροσώπου
του, την υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν.1599/86 όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του καταδικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθ. 3 του Ν.3310/05, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 του Ν.3414/05 [υπ’αρίθμ. 20977 από 22-8-07 απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (Β-1673)].
2. Δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με την
υπ’αρίθμ……………….. Πράξη της από ……………….. συνεδριάσεως του ….. Κλιμακίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Τελικοί Όροι
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν
αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά το ΠΔ118/07, η
διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του
προμηθευτή, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού
Κώδικα.

-΄Υστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα Εκτελεστική σύμβαση, η οποία αφού
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3)
όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα
ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας .
- Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στη Δ/νση
Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του
νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

Για την Ελληνική Αστυνομία

Ο προμηθευτής
και γι’ αυτόν
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι΄
ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1,116 άνευ ΦΠΑ
0,842 άνευ ΦΠΑ
0,612 άνευ ΦΠΑ

Σημείωση: Οι τιμές μονάδος των υγρών καυσίμων, είναι ενδεικτικές καθώς
υπολογίσθηκαν επί των μέσων ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης, όπως αυτές
αποτυπώνονται στο υπ΄ αριθ. 991 από 01/01/2016 εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών
καυσίμων της Δ/νσης Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή. http://www.fuelprices.gr).
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω μέσες τιμές λιανικής πώλησης (άνευ ΦΠΑ) έχουν
υπολογιστεί με βάση τις Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πανελλαδικά και όχι ανά νομό προς διευκόλυνση των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής και τον τρόπο σύνταξης της οικονομικής προσφοράς.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Σ’ αυτήν τη Συμφωνία Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στον κατωτέρω πίνακα :
Αγοραστής (ες)

Ορίζεται η Αναθέτουσα Αρχή που έχει δικαίωμα να υποβάλλει
παραγγελίες αγαθών υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Ημέρα (ες)

Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς
σε συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Παραγγελία (ες)

Ορίζεται η υποβολή αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον
αγοραστή για την προμήθεια ειδών της Συμφωνίας – Πλαίσιο από την
οποία θα προκύψουν οι εκτελεστικές αυτής συμβάσεις.

Παράδοση (σεις)

Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον προμηθευτή στις
καθορισμένες τοποθεσίες παράδοσης, μετά από συγκεκριμένη
παραγγελία/σύμβαση.

Προσφορά

Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή ως
ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά για
σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Συμφωνία Πλαίσιο

Ορίζεται η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους αρχικούς όρους και
προϋποθέσεις που διέπουν τις παραγγελίες/εκτελεστικές συμβάσεις,
αγορές και παραδόσεις που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκειά
της .
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Απόφαση
Διενέργειας
Επαναδιαγωνισμού

Ορίζεται η απόφαση-πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς
τους προμηθευτές που αναφέρονται στη Συμφωνία Πλαίσιο με την οποία
καθορίζονται οι όροι οι οποίοι δεν καλύπτονται με την Συμφωνία Πλαίσιο,
όπως ενδεικτικά η ποσότητα του υπό προμήθεια αγαθού, ο τόπος και ο
χρόνος παραλαβής, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, ο τρόπος και ο χρόνος
πληρωμής, οι κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις, ο αναλογών ΦΠΑ και ο
φόρος εισοδήματος καθώς και πρόσθετοι όροι τους οποίους ο αγοραστής
κρίνει αναγκαίους, όμως σε καμία περίπτωση διαφορετικοί από εκείνους
της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Επαναδιαγωνισμός

Ορίζεται η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τις εκτελεστικές
της Συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεις, με την οποία ανακηρύσσεται ο
μειοδότης και στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση ανάμεσα στον
αγοραστή και τον μειοδότη.

Εκτελεστική
Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή, η
οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του
επαναδιαγωνισμού.

Αναθέτουσα Αρχή

Ορίζεται
το
Αρχηγείο
Ελληνικής
Αστυνομίας
/
Κλάδος
Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής / Δ/νση Οικονομικών.

Τοποθεσία(ες)
Παράδοσης

Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδονται τα αγαθά όπως
θα καθορίζονται από τον αγοραστή με κάθε παραγγελία/εκτελεστική
σύμβαση.

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΡΟΝΟΙΕΣ:
i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο
όρο στον πληθυντικό, και αντίστροφα
ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από
δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων
iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται
σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της
τροποποίησης.
iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των
αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο
με κανένα τρόπο.
v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα
ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την
αντίστοιχη αρίθμηση.
vi. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν
καθορίζεται διαφορετικά .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Διευκρινίζεται ότι οι πίνακες των υπό προμήθεια ειδών του Παραρτήματος Α΄ δεν
περιλαμβάνουν την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος και Υπηρεσία παρά μόνο τη συνολική
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προϋπολογισθείσα αξία ανά πηγή χρηματοδότησης λόγω αφενός των περιορισμών του
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και αφετέρου της ιδιαιτερότητας της προμήθειας καθώς α)
πρόκειται για είδος κυμαινόμενης τιμής και κατ΄ επέκταση οι ποσότητες που περιγράφονται
στο Παράρτημα Α΄ είναι ενδεικτικές και β) ανά περιοχή-νομό αντιστοιχούν διαφορετικά
ποσοστά ΦΠΑ.
Ωστόσο, ο προϋπολογισμός του κάθε υπό προμήθεια είδους προκύπτει από τον
πολλαπλασιασμό του συνόλου των λίτρων ανά είδος καυσίμου και Υπηρεσία επί της
ανωτέρω αντίστοιχης μέσης τιμής λιανικής πώλησης προστιθεμένου στη συνέχεια του
αντίστοιχου ΦΠΑ ανάλογα με την περιοχή-νομό. Η τιμή που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω
θα αποτελεί κατά προσέγγιση και το συμβατικό τίμημα για έκαστο είδος ανά Υπηρεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών
(βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) για όλες τις Υπηρεσίες είτε
τμηματικά ανά είδος/είδη καυσίμου για μία ή περισσότερες Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Ζ της παρούσης.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, στο πεδίο «γραμμές». Μόνο τότε δύναται το σύστημα
να παράξει την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, αρχείο το οποίο θα πρέπει να
καταχωρηθεί ως συνημμένο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Παράρτημα
«Β» κεφάλαιο 1.2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της
παρούσας καθώς και κατωτέρω.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποτυπώνεται/δηλώνεται με σαφήνεια:
α) το είδος/είδη, για το/α οποίο/α ο υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλλει
προσφορά.
β) ο τίτλος της Υπηρεσίας ή των Υπηρεσιών για την/ις οποία/ες ο υποψήφιος
προμηθευτής θα υποβάλλει προσφορά και
γ) η προσφερόμενη τιμή ήτοι το ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του/ων είδους/ων για το/α οποίο/α ο υποψήφιος
προμηθευτής θα υποβάλλει προσφορά.
δ) Τονίζεται πως εξαιτίας της διαφοροποίησης του ΦΠΑ στις περιοχές εκείνες για τις
οποίες προορίζεται η εν λόγω προμήθεια, κατά τη καταχώρηση των πεδίων στη/ις
"γραμμή/ές" για την/τις οποία/ες θα συμμετέχει ο εκάστοτε προμηθευτής, το σύστημα δεν θα
υπολογίζει αυτόματα το ΦΠΑ κατά την εξαγωγή της εκάστοτε συστημικής οικονομικής
προσφοράς, όπως αυτή θα υποβάλλεται ως συνημμένο αρχείο οικονομικής προσφοράς.
Για το λόγο αυτό, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει ως συνημμένο
αρχείο οικονομικής προσφοράς, πλην της συστημικής προσφοράς του, επιπλέον επιστολή
του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφεται ρητά ο ΦΠΑ, όπως αυτός καθορίζεται στην
αντίστοιχη της προμήθειας, περιοχή (πχ 16%, 23% κλπ), καθώς και το σύνολο της
οικονομικής προσφοράς όπως αυτό διαμορφώνεται και πριν και μετά τον υπολογισμό του
ΦΠΑ.
Συναφώς επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να είναι ισάριθμες με
τις "γραμμές" που καταχωρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ.
Όσον αφορά στην καταχώρησης των "γραμμών" στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και
καθώς το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος λόγω των περιορισμών του συστήματος, οι
συμμετέχοντες στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος
θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που
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προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή
Αναφοράς ανά είδος.
Ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η μέση τιμή λιανικής πώλησης καυσίμων ανά είδος
σύμφωνα με τον Πίνακα που παρατίθεται στην αρχή του παρόντος Παραρτήματος.
Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω μέση τιμή λιανικής πώλησης (άνευ ΦΠΑ) έχει υπολογιστεί με
βάση τις Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας πανελλαδικά και όχι ανά νομό προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων
στο διαγωνισμό κατά τη σύνταξη της/των οικονομικής/-ών προσφοράς/-ών τους.
Ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf καθώς και πίνακα με τα
ποσοστά τοις εκατό (%) για την/τις Υπηρεσία/-ες που υποβάλλει προσφορά.
Παρακάτω τίθεται παράδειγμα για τον τρόπο σύνταξης της οικονομικής προσφοράς:
 Συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται
από τη Διακήρυξη) 10% για το είδος «Βενζίνη αμόλυβδη» (για οποιαδήποτε
Αστυνομική Υπηρεσία). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς:
1,116 – (1,116 *0,10)=1,117
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