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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 6/2014
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με σύντμηση της
προθεσμίας και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτών
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών (Μαυροματίου, Κακαβιάς,
Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης), χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για τα έτη 2014 και 2015.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1995) – άρθρα 1 έως 5 - «Προμήθειες του Δημοσίου
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.)».
6. Το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών
προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο».
7. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) -άρθρα 79 έως 85 - «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, κ.λπ.».
8. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
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9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
10. Το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και
την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
12. Την αριθμ. 20814/07-06-2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 796/Β΄/25-06-2001) «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας
των Συνοριακών Σταθμών».
13. Την αριθμ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών για τη
«ρύθμιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των
εσόδων από μισθώματα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθμούς».
14. Τις διατάξεις του Ν. 4038/02-02-2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
15. Την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «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».
16. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α).
17. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την με αριθμό 9814/17-05-2013 (ΦΕΚ 1222/Β/20-05-2013) Απόφαση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό «περί καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών
εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
19. Tις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας».
21. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.
4205/2013(ΦΕΚ 242/Α/06-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων… και άλλες διατάξεις»
(άρθ.9, παρ. 4β) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4254/07-04-2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/07-04-2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
άλλες διατάξεις» (Άρθρο 1 : ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.20: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)
22. Την με αριθμ. Π1/1732/23-07-2013(ΦΕΚ 1869/Β/31-07-2013) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με
τις
αριθμ.Π1/2097/20-09-2013(ΦΕΚ
2441/Β/30-09-2013)και
Π1/2166/07-11-2013(ΦΕΚ
2939/Β/20-11-2013).
23. Την με αριθμ. Π1/241/24-01-2014(ΦΕΚ 156/Β΄/29-01-2014) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών.
24. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστέυσεις
κ.λ.π.»

25. Τις με αριθμ 22060/5041/07-04-2014 και 22062/5042/07-04-2014 Αποφάσεις έγκρισης
Δαπάνης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διάθεση του ποσού
των 320.400,00 € για την προμήθεια καυσίμων των Συνοριακών Σταθμών χωρικής μας
αρμοδιότητας, κατά τα έτη 2014 και 2015, από τα έσοδα του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998
(ΦΕΚ 237/Α/1998).
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26. Την με αριθμ. πρωτ. 3920/978/22-01-2014 Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης των διαγωνισμών που αφορούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
27. Την με αριθμ. πρωτ. 3938/985/22-01-2014 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων &
προσφυγών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
28. Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης στους Συνοριακούς Σταθμούς χωρικής
μας αρμοδιότητας, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που στεγάζονται σ’ ΄αυτούς.
29. Την με αρ. πρωτ. 23708/5441/14-04-2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί «έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου
Μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών (Μαυροματίου, Κακαβιάς,
Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης),, χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2014 και 2015.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
1. Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την
ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου
θέρμανσης,), για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2014-2015,
εκτιμώμενης συνολικής ποσότητας 246.220 λίτρων και συνολικού προϋπολογισμού
τριακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (320.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.
2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998).
2. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς (βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ.
118/2007)
για έναν, για περισσότερους ή για όλους τους Συνοριακούς Σταθμούς
3. Σε κάθε περίπτωση οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά όλα τα είδη των προς προμήθεια καυσίμων. Ο συνολικός Προϋπολογισμός
και οι ποσότητες όπως διαμορφώνονται ανά Συνοριακό Σταθμό και είδος καυσίμων
αναλύεται ως εξής:

Α/Α

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α.)

ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ Σ.Σ.
(συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.)

1

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ

19.231

25.000,00

504

700,00

19.734

25.700,00

2

ΚΑΚΑΒΙΑΣ

54.773

70.000,00

1.020

1.400,00

55.793

71.400,00

3

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

15.649

20.000,00

510

700,00

16.159

20.700,00

4

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

80.214

105.000,00

2.019

2.800,00

82.233

107.800,00

5

ΝΙΚΗΣ

70.283

92.000,00

2.019

2.800,00

72.301

94.800,00

240.150

312.000,00

6.071

8.400,00

246.220

ΣΥΝΟΛΑ
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4. Οι ποσότητες κατά είδος, μπορεί να διαφοροποιούνται και θα αποτελούν συνάρτηση
της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.
5. Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο των υγρών καυσίμων
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
6. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό
παρεχόμενης έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής για κάθε είδος υγρών καυσίμων,
σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από τα Τμήματα Εμπορίου και
Τουρισμού των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Προμηθευτής θα
ανακηρυχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά μεγαλύτερη έκπτωση.
7. Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα διενεργηθεί στις 3005-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών
και Διαχείρισης Υλικού, Βορείου Ηπείρου 20 (ισόγειο) στα Ιωάννινα. [Με σύντμηση της
προθεσμίας δυνάμει των διατάξεων των παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.Δ. 60/2007
(ΦΕΚ 64/Α’/2007)].
8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 15-04-2014, ημέρα Τρίτη.
9. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση στο φύλλο
Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων Συμβάσεων): 15-042014, ημέρα Τρίτη.
10. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό
ημερήσιο τύπο: 15-04-2014, ημέρα Τρίτη.
11. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης των διαγωνισμών.
12. Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 30-05-2014 και ώρα
10.00 π.μ. Όταν οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να
περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού ημέρας δηλ. μέχρι την Πέμπτη 29-05-2014 και ώρα 15.00 μ.μ. και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη. Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά τις
παραπάνω προθεσμίες, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
13. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,
ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά. Στο διαγωνισμό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή
κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.
14. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Τα ποσοστά εκπτώσεων δεσμεύουν
τον προμηθευτή που θα αναδειχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της
ενδεχόμενης παράτασής της.
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15. Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα
λήγουν την 31-12-2015.
16. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα
διακήρυξη και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα
εφαρμόζονται οι κείμενες περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις.
17. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τα έντυπα και τους όρους της διακήρυξης παρέχονται
από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού (Βορείου Ηπείρου 20 – Ιωάννινα) –
Τηλέφωνα : 2651360319 (Ιωάννα Καραλή) 2651360338 (Λαμπρινή Ντάγιου), το Τμήμα
Συνοριακών Σταθμών τηλέφωνο : 2651360327 (Χρήστος Κλεφτάκης) καθώς και από τα
Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού Θεσπρωτίας και Φλώρινας.
18. Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγμα σύμβασης
αναπόσπαστα της παρούσας.

Συνημμένα:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Φλώρινας
2. ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Κακαβιάς, Μαυροματίου, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού Θεσπρωτίας και Φλώρινας
2. Μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαγωνισμών
3. Μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών των Διαγωνισμών

4. Τμήμα Συνοριακών Σταθμών
5. Χρ. Αρχείο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 6/2014
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, με σύντμηση της προθεσμίας και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών (Μαυροματίου, Κακαβιάς,
Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης), χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για τα έτη 2014 και 2015.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τριακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσια
ευρώ (320.400,00 €)
Τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.
2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998).

(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ημερομηνία Αποστολής στην Υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
Ημερομηνία αποστολής
στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβέρνησης
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση
στον Ελληνικό Τύπο
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

15-04-2014 (ημέρα Τρίτη)

Κριτήριο κατακύρωσης

Η χαμηλότερη τιμή, ήτοι το μεγαλύτερο
ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί της
μέσης λιανικής τιμής για κάθε είδος υγρών
καυσίμων, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία
δελτία που εκδίδονται από τα Τμήματα
Εμπορίου και Τουρισμού των Περιφερειών
Ηπείρου
και
Δυτικής
Μακεδονίας.
Προμηθευτής θα ανακηρυχθεί εκείνος ο
οποίος θα προσφέρει τη συνολικά
μεγαλύτερη έκπτωση.

15-04-2014 (ημέρα Τρίτη)
15-04-2014 (ημέρα Τρίτη)
30-05-2014 (ημέρα Παρασκευή)
και ώρα 11.00 π.μ.
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Άρθρο 1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν επί αποδείξει μέχρι την Παρασκευή 30-05-2014 και
ώρα 10.00 π.μ. στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας (Βορείου Ηπείρου 20 – ισόγειο – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ), υπό τη μορφή
ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. Όταν οι προσφορές αποστέλλονται
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών), θα πρέπει να
περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού ημέρας δηλ. μέχρι την Πέμπτη 29-05-2014 και ώρα 15.00 μ.μ.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις :
Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας μας:
“ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ”
Ο αριθμός διακήρυξης : 6/2014
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 30-05-2014
Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας,
fax).
Η ένδειξη: “ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ”
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία ως εξής:
1. Αναλυτική κατάσταση των προσφορών σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ι, όπου οι υποψήφιοι προμηθευτές θα δηλώνουν τον/τους
Συνοριακό/ούς για τους οποίους γίνεται η προσφορά.
2. Τρεις (3) χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής:

Α) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος για τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο
θα αναγράφονται τα εξής:
Η λέξη “ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”.
Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας:
“ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ”
Ο αριθμός διακήρυξης : 6/2014
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 30-05-2014
Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας,
fax).
Μέσα στο φάκελο των δικαιολογητικών τοποθετούνται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυποαντίγραφο) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συμμετοχής (για κάθε προσφορά ανά Συνοριακό Σταθμό -ανά α/α) στο
διαγωνισμό (Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV-1), ποσού ίσου με το 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας*, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή
άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό. Σε περίπτωση προσφοράς για
περισσότερους του ενός Συνοριακού Σταθμού, το ποσό των εγγυητικών
επιστολών που αντιστοιχούν σε αυτούς, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία
συνολική, είτε με ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές για κάθε Συνοριακό Σταθμό.
Σε περίπτωση που η εγγύηση συμμετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία,
που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007 και του υποδείγματος του
Παραρτήματος ΙV-1, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση
κατακύρωσης της προσφοράς, η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται μετά την
κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση απόρριψης
της προσφοράς, η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες.
* Ως προϋπολογισθείσα αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στο Συνοριακό
Σταθμό για το οποίο γίνεται η προσφορά.
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που αντιστοιχεί σε κάθε Συνοριακό
Σταθμό έχει ως εξής :

α/α

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ
(ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(5% επί της προϋπ.
Αξίας)

1

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ

25.700,00

1.285,00

2

ΚΑΚΑΒΙΑΣ

71.400,00

3.570,00

3

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

20.700,00

1.035,00

4

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

107.800,00

5.390,00

5

ΝΙΚΗΣ

94.800,00

4.740,00

320.400,00

16.020,00

ΣΥΝΟΛΑ

-8ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα πρέπει:
α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού,
β) να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα της υποβολής* της προσφοράς τους οι
προμηθευτές:
•

•
•

•
•

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία.
δεν τελούν σε πτώχευση και διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις.
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920 ή διαδικασία έκδοσης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

γ) να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών
που απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε περίπτωση κατακύρωσης
του διαγωνισμού.
* Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ [σύμφωνα με το άρθρο 3 «Απλούστευση
διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου» του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014].
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση
όλων των όρων της προκήρυξης καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών και τους
οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
4. Παραστατικά εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν στο
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση γ, του Π.Δ 118/2007) .
5. Ιδιωτικό Συμφωνητικό για τις ενώσεις προμηθευτών, στο οποίο θα αναφέρεται η
αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην Ένωση καθώς και ο τυχόν νόμιμος
εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Στο ίδιο έγγραφο θα πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
προμηθευτών.
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Επισημαίνεται ότι :
Οι ενώσεις προμηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια
τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση.

Β) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος για την τεχνική προσφορά, στον οποίο θα
αναγράφονται τα εξής:
Η λέξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας:
“ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ”
Ο αριθμός διακήρυξης : 6/2014
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 30-05-2014
Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας,
fax).
Μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυποαντίγραφο) η Τεχνική Προσφορά - Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερους του ενός Συνοριακού Σταθμού η
τεχνική προσφορά μπορεί να καλύπτεται συνολικά, με μία μόνο η οποία θα εμπεριέχεται
σε έναν μόνο σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Γ) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος για την οικονομική προσφορά, στον οποίο θα
αναγράφονται τα εξής:
Η λέξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
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Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας:
“ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ”
Ο αριθμός διακήρυξης: 6/2014
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 30-05-2014
Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας,
fax).
Ο Συνοριακός Σταθμός για τον οποίο γίνεται η προσφορά
Μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται (επί ποινή απορρίψεως) σε
δύο αντίτυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο) η οικονομική προσφορά – Υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙΙΙ .
Στην περίπτωση προσφοράς σε περισσότερους του ενός Συνοριακούς Σταθμούς ο
φάκελος θα περιέχει σφραγισμένους υποφακέλους, ξεχωριστά για κάθε Συνοριακό
Σταθμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια.
Οι προσφορές πρωτοκολλούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης) και
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαγωνισμών αμέσως
πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται
με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που έχουν αποσταλεί πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους,
παραδίνονται στην αρμόδια επιτροπή πριν από την εκπνοή της προθεσμίας και
αποσφραγίζονται μαζί με τις υπόλοιπες με την παρακάτω διαδικασία:
1. Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
2. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και
της τεχνικής προσφοράς (ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται σ’ αυτό το στάδιο, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την
επιτροπή).
3. Σφραγίζονται και μονογράφονται από την επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά και η
τεχνική προσφορά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο.
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4. Καταχωρούνται οι προμηθευτές και τα δικαιολογητικά τους, σε κατάσταση η
οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή.
5. Οι αποδεκτές οικονομικές προσφορές (που πληρούν και τις τεχνικές
προδιαγραφές), προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης ενώ αυτές που
κρίνονται ως μη αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών επισημαίνονται τα εξής:
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης.
Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχουν, θα
πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον προσφέροντα και να
μονογράφονται κατά τον έλεγχο και από την επιτροπή.
Κάθε προσφορά ασαφής, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται και η λήξη της: εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
Γίνεται η κατακύρωση υπέρ του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή (τη
μεγαλύτερη συνολική έκπτωση).
Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη και η
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά ότι έλαβαν γνώση των όρων
της διακήρυξης.
Κάθε προσφορά συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώσει ότι οι προσφερόμενες τιμές
είναι αρκετά χαμηλές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες για την
αξιοπιστία τους, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά, για την
αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
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ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως το αποτέλεσμα
στον προσφέροντα υπέρ του οποίου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στους λοιπούς
συμμετέχοντες.
Ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση (άρθρο 6 του Κ.Π.Δ. 118/2007), να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα
εξής δικαιολογητικά:
Δικαιολογητικά που απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των προσφορών
Α) Οι Έλληνες πολίτες:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου , έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από
τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών από τα οποία να προκύπτουν ότι α)είναι
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης τόσο των ιδίων των εργοδοτών όσο και του προσωπικού που
ενδεχομένως απασχολούν (κύριας και επικουρικής) και β) είναι φορολογικά ενήμεροι
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις , κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης
της απόφασης.
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι σ’ αυτό μέχρι την επίδοση της
κοινοποίησης.
Β) Οι αλλοδαποί :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από
την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση,
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία,
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία
πτώχευσης ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις περί
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας .
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3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους με το οποίο θα
πιστοποιείται ότι ήταν εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε άλλες
επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι σ’ αυτό μέχρι την επίδοση της
ειδοποίησης.
Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1. Τα κατά περίπτωση (ημεδαπών ή αλλοδαπών) παραπάνω δικαιολογητικά.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών ( Εφετείο για τις Α.Ε. ,Πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και
Ε.Ε. κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτουν ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική
εκκαθάριση ή διαδικασία τέτοιων περιπτώσεων.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο των Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου
43 του Π.Δ. 60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία,
δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία.
Δ) Οι συνεταιρισμοί
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου , έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία,
δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου
τριμήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και ότι είναι ασφαλιστικά και
φορολογικά ενήμεροι.
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση .
ΣΤ) Άλλα δικαιολογητικά
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να
υποβάλει, στον ως άνω σφραγισμένο φάκελο και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
•

Αντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

•

Αντίγραφο άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων
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Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε
αυτόν, καθώς και η σύμβαση ή οι συμβάσεις που θα προκύψουν, συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.
Η μη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του
προμηθευτή από το διαγωνισμό.
Όταν ο προμηθευτής δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, ακολουθεί κατακύρωση
στην αμέσως επόμενη συμφέρουσα προσφορά και ούτω καθ’ εξής.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ
Στο τελικό στάδιο, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή τους
προμηθευτές) η οποία περιλαμβάνει το προς προμήθεια είδος, το φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υλικό, τη συμφωνία κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης, το σχέδιο
της σύμβασης (Παράρτημα V) και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) , υποχρεούται δέκα μέρες μετά την κοινοποίησή της να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και την εγγύηση
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% επί της συμβατικής αξίας* χωρίς το Φ.Π.Α.
(Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV-2), η οποία εκδίδεται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό. Σε περίπτωση που η
εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, που αναγράφονται στο
άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007 και του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙΙ-2 , θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
* Ως συμβατική αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στον Συνοριακό Σταθμό για
τον οποίο γίνεται η προσφορά.
Εάν ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το
άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007.
Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα
λήγουν την 31-12-2015.
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Η/οι σχετική/ές σύμβαση/εις θα υπογραφεί/ούν από τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, για λογαριασμό των ενδιαφερομένων για την
προμήθεια Συνοριακών Σταθμών και τον/ούς αναδειχθέντα/ες προμηθευτή/ές.
Η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα από την υπογραφή της. Σε περίπτωση αθετήσεως
οποιουδήποτε όρου της Συμβάσεως που θα υπογραφεί, θα εφαρμόζονται οι κείμενες περί
προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Οι Συνοριακοί Σταθμοί, που εντάσσονται στην παρούσα διακήρυξη, υποχρεούνται να
προμηθεύονται καύσιμα από το μειοδότη του διαγωνισμού.
Είδος – Ποσότητα – Επάρκεια
Οι ποσότητες: α) πετρελαίου κίνησης και β) πετρελαίου θέρμανσης θα καθορίζονται ανάλογα
με τις ανάγκες του κάθε Συνοριακού Σταθμού.
Οι ποσότητες κατά είδος, μπορεί να διαφοροποιούνται ( ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε
Σ.Σ.) και θα αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας που δεν μπορεί να
μεταβληθεί.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για
να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών.
Ποιότητα
Η ποιότητα των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις Αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους καθώς και τις σχετικές
ισχύουσες προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από τις οριζόμενες Επιτροπές παραλαβής που
έχουν συσταθεί από τους Συνοριακούς Σταθμούς.
Οι Επιτροπές Παραλαβής του κάθε Συνοριακού Σταθμού έχουν το δικαίωμα να διενεργούν
ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και
καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού
Χημείου του Κράτους.
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Τρόπος, Χρόνος και Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά είτε στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή είτε στις
αποθήκες του κάθε Συνοριακού Σταθμού σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους ανάλογα με
τις εκάστοτε ανάγκες τους.
Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν.
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται στις αποθήκες των Συνοριακών Σταθμών και
ανάλογα με τις δυνατότητες αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη,
μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.
Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο προμηθευτής αρνείται, παραλείψει ή
καθυστερήσει να εφοδιάσει τους Σ.Σ. με τα αναγκαία είδη καυσίμων, οι Σ.Σ. οφείλουν να
ενημερώνουν άμεσα εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού– Τμήμα Προμηθειών &
Διαχείρισης Υλικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ώστε αυτή να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο έχουν ισχύ εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου
αδυναμίας του προμηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι απεργίες, όπως και
κάθε περιστατικό που εκφεύγει από τον έλεγχο του.
Ο προμηθευτής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών ορίζει στην τεχνική του
προσφορά τα κατά τόπους πρατήρια στα οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι Συνοριακοί
Σταθμοί για την προμήθεια όλων των ειδών καυσίμων που αναφέρονται στην παρούσα
προκήρυξη.
Προσφερόμενη τιμή
Το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται επί της μέσης λιανικής τιμής που προσδιορίζεται από
τα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Περιφερειών Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, με
τιμοληψίες, βάσει συγκεκριμένου πίνακα πρατηρίων.
Οι τιμές θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις σε περίπτωση μεταβολής της τιμής διαθέσεως των
ειδών αυτών από τα Ελληνικά Διυλιστήρια. Οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα που θα
παραδίδεται ελεύθερο από δασμούς και από κάθε τέλος.

ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας της ποσότητας των υγρών καυσίμων στον Προμηθευτή θα γίνεται
τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων
από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Συνοριακού Σταθμού, μέσω του Τμήματος Συνοριακών
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Σταθμών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας, με την προσκόμιση σε αυτό των παρακάτω απαιτούμενων δικαιολογητικών :
Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία) θεωρημένο
για την κανονικότητα της τιμής από το οικείο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων πραγματοποιείται μέσω των Περιφερειακών
Ταμείων Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (για τους Συνοριακούς
Σταθμούς), σύμφωνα με την 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών για τη «ρύθμιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα
Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των εσόδων από μισθώματα που προέρχονται από τους
χερσαίους Συνοριακούς Σταθμούς».
Η δαπάνη για τα καύσιμα των Συνοριακών Σταθμών, των οποίων τη διαχείριση έχει η
Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, θα
βαρύνουν τα έσοδα της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), σύμφωνα
με τις παρακάτω αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. :
1.
Την αριθμ. 22060/5041/07-04-2014 Απόφαση έγκρισης δαπάνης προμήθειας
καυσίμων των Σ.Σ. Κακαβιάς, Μέρτζανης και Μαυροματίου.
2.
Την αριθμ. 22062/5042/07-04-2014
Απόφαση έγκρισης δαπάνης προμήθειας
καυσίμων των Σ.Σ. Κρυσταλλοπηγής και Νίκης.

2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι νόμιμες κατά περίπτωση κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Επί του καθαρού ποσού της αξίας των καυσίμων γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος
1% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2184/1994, ο οποίος βαρύνει τον
ανάδοχο.
Επίσης, κατά την πρώτη πληρωμή παρακρατείται ποσό ύψους 0,10% επί της συνολικής
καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρθρο 4 Ν.
4013/2011).
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ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή – αναδόχου σ'
αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση
επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007).
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού
όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του
διαγωνισμού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τη διάρκεια διενέργειας του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση
του σχετικού φακέλου.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα
σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος
προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας
αρχής.
δ) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά τη νομιμότητα και την πληρότητα
των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω
δικαιολογητικών.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής επί της ένστασης απόφασης
(σώμα της οποίας τους κοινοποιείται) με φροντίδα τους.
5. Ο προμηθευτής κατά του οποίου επιβάλλονται οι τυχόν κυρώσεις λόγω των
ενστάσεων, έχει δικαίωμα να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης σύμφωνα με την παρ. 5, του
άρθρου 15, του Π.Δ. 118/2007.
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Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος προμηθευτής εκτός από το δικαίωμα υποβολής
ένστασης, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του
διαγωνισμού προσφυγή, όπως επίσης, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση
ακυρώσεως στα αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ
173/Α/30.9.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 του Ν.4111/2013
(ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013).

ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα
σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε
άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης
δυνάμει του άρθρου 8 παρ.1 της παρούσας.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις
εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε περίληψη σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007
(ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) :
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας
σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπου εδρεύουν
οι Συνοριακοί Σταθμοί (Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Φλώρινας).

- 20 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ότι αφορά τις
δημοσιεύσεις στον εθνικό τύπο, τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες πανελλαδικής
κυκλοφορίας επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, ενώ στις νομαρχιακές εφημερίδες ανά
περιφερειακή ενότητα τον ανάδοχο ή και τους αναδόχους (σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων
του ενός Αναδόχου), αναλογικά και με βάση τον προϋπολογισμό των επιμέρους προμηθειών
ανά Περιφερειακή Ενότητα/Συνοριακό Σταθμό, που θα τους ανατεθούν, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Επίσης θα αναρτηθεί (με αποδεικτικό ανάρτησης)
σε ειδικούς χώρους της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας:
Στο Διοικητήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα Ιωάννινα - Βορείου Ηπείρου 2045445 Ιωάννινα
Στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού Θεσπρωτίας και Φλώρινας.
Στους Συνοριακούς Σταθμούς Κακαβιάς, Μαυροματίου, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής
και Νίκης.

Εκτός από την ανάρτησή της στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα καταχωρηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας :
www.apdhp-dm.gov.gr → «Ενημέρωση : Νέα – Ανακοινώσεις» ή → «Ανακοινώσεις –
Προκηρύξεις».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού (Βορείου Ηπείρου 20 – Ιωάννινα) – Τηλέφωνα :
2651360319 (Ιωάννα Καραλή) 2651360338 (Λαμπρινή Ντάγιου), στο Τμήμα Συνοριακών
Σταθμών τηλέφωνο : 2651360327 (Χρήστος Κλεφτάκης) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
akarali@apdhp-dm.gov.gr .
Για περιπτώσεις οι οποίες δεν διευκρινίζονται με την παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι
κείμενες περί Προμηθειών Δημόσιου Τομέα Διατάξεις.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ

- 21 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 22 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπόδειγμα)
(Ανήκει στην 6/2014)
Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 6/2014, τους οποίους έλαβα
γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω προσφορά για τους παρακάτω Συνοριακούς
Σταθμούς ως εξής:

α/α

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(5% επί της
προϋπ. Αξίας)

1

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ

25.700,00

1.285,00

2

ΚΑΚΑΒΙΑΣ

71.400,00

3.570,00

3

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

20.700,00

1.035,00

4

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

107.800,00

5.390,00

5

ΝΙΚΗΣ

94.800,00

4.740,00

320.400,00

16.020,00

ΣΥΝΟΛΑ

Ημερομηνία: ………………

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Για τον υποψήφιο Προμηθευτή

Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο Νομίμου
Εκπροσώπου

- 23 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Υπόδειγμα)
(Ανήκει στην 6/2014)
Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 6/2014, τους οποίους έλαβα
γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω τα εξής :
1. Προσφορά για τα παρακάτω είδη :
-

ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : πετρέλαιο θέρμανσης

-

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ : πετρέλαιο κίνησης

2. Τα κατά τόπους πρατήρια, από τα οποία θα εξυπηρετούνται οι Συνοριακοί Σταθμοί
έχουν ως εξής :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Νομός) : ......................................................
ΠΟΛΗ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

3. Βεβαιώνω για την επάρκεια των καυσίμων καθώς και ότι η ποιότητα των υπό προμήθεια
υγρών καυσίμων θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και τις Αποφάσεις του
Γενικού Χημείου του Κράτους καθώς και τις σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές των Ελληνικών
Διυλιστηρίων.

Ημερομηνία: ………………

Για τον υποψήφιο Προμηθευτή

Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο Νομίμου
Εκπροσώπου

- 24 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Υπόδειγμα)
(Ανήκει στην 6/2014)
Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προμηθευτη
ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΔΔΓΗΓ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / EMAIL
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

διαγωνισμού

- 25 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 6/2014, τους οποίους έλαβα
γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά για τον Συνοριακό
Σταθμό…………………….. και για τα παρακάτω είδη, ως εξής:

ΕΙΔΟΣ

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής που
προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
ολογράφως
αριθμητικώς

Πετρέλαιο θέρμανσης

%

Πετρέλαιο κίνησης

%

Ημερομηνία: ………………

Για τον υποψήφιο Προμηθευτή

Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο Νομίμου
Εκπροσώπου

- 26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
(Ανήκει στην 6/2014)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)…………………
ΕΥΡΩ.……

Ημερομηνία έκδοσης .......

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ ….………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ.……………....(και
ολογράφως)……………………………………..υπέρ
της
εταιρείας……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….
για
τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της υπηρεσίας σας, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2014 διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας
.....................EYPΩ των προσφερομένων Υπηρεσιών.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του
υποψήφιου προμηθευτή.

Με τιμή,
Τράπεζα...................
Κατάστημα ..............

- 27 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)…………………
ΕΥΡΩ.……

Ημερομηνία έκδοσης .......

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ………… ΕΥΡΩ …………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ.…...........................................................…………....(και
ολογράφως)…………………..................................................…………………..υπέρ
της
εταιρείας……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….
για
την καλή εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση δυνάμει
της διακήρυξης υπ΄αριθμ. 6/2014.
Το παραπάνω ποσό καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ), το τηρούμε
στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε τυχόν ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της αντίστοιχης υπογραφείσας σύμβασης.

Με τιμή,
Τράπεζα…………
Κατάστημα……….
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ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Ανήκει στην με αριθμ. 6/2014 Διακήρυξη)

(Το παρόν σχέδιο θα προσαρμοστεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού)

- 29 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –
ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ/ΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ/ΩΝ ………………………………..
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 - 2015

Στα Ιωάννινα σήμερα ..................................................., ημέρα.................... στα γραφεία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, επί της οδού Βορείου Ηπείρου 20, οι
παρακάτω συμβαλλόμενοι:
αφενός η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα,
Βορείου Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική
Γραμματέα κ. ……………………….., εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή».
Και αφετέρου η εταιρεία......................................................................... με την επωνυμία
«.........................................................», που εδρεύει ............................................, ΤΚ..............,
τηλ....................,
FAX……………….,
με
ΑΦΜ.........................,
ΔΟΥ..........................
και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.................................... , εφεξής «Ανάδοχος /Προμηθευτής»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) , του Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247/Α/1995) και του
Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
2. Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α΄/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
περί κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο».
5. Το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες
και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7. Την αριθμ. 20814/07-06-2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 796/Β΄/25-06-2001) «Γενικός Κανονισμός
Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών».
8. Την αριθμ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών για τη
«ρύθμιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των
εσόδων από μισθώματα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθμούς».

- 30 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9. Τις με αριθμ 22060/5041/07-04-2014 και 22062/5042/07-04-2014 Αποφάσεις έγκρισης
Δαπάνης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διάθεση του ποσού των
320.400,00 € για την προμήθεια καυσίμων
των Συνοριακών Σταθμών χωρικής μας
αρμοδιότητας, κατά τα έτη 2014 και 2015, από τα έσοδα του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998
(ΦΕΚ 237/Α/1998).
10. Την με αρ. 6/2014 (αριθμ. πρωτ. ………….) Διακήρυξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων.
11. Την με αρ. ……………………… απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας περί κατακύρωσης του διαγωνισμού.
12. Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης στους Συνοριακούς Σταθμούς
χωρικής μας αρμοδιότητας, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που στεγάζονται
σ΄αυτούς.

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω :
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΓΕΝΙΚΑ

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, που θα αποκαλείται στο εξής ανάδοχος/προμηθευτής, αναλαμβάνει
να προμηθεύσει υγρά καύσιμα για τα έτη
2014 και 2015, συνολικού προϋπολογισμού
………………….. ευρώ (………. €), συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.,
τον/τους
Συνοριακό/Συνοριακούς Σταθμό/Σταθμούς …………………………
Αναλυτικά τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ Σ.Σ.
(με ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων τα οποία
αναλύονται ανά είδος καυσίμου, ανά εκτιμώμενη ποσότητα και προϋπολογισθείσα δαπάνη ως εξής :

- 31 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΡ1Γ-2Γ7
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α.)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ Σ.Σ.
(συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΟ
Οι ποσότητες κατά είδος, μπορεί να διαφοροποιούνται ( ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας) και θα
αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ–ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ποιότητα των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
τις Αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους καθώς και τις σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές των
Ελληνικών Διυλιστηρίων.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι
σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
ΠΟΙΟΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από τις οριζόμενες Επιτροπές παραλαβής που έχουν
συσταθεί από τους Συνοριακούς Σταθμούς.
Οι Επιτροπές Παραλαβής έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές
αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
Τ Ρ Ο Π Ο Σ,

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του κάθε Συνοριακού Σταθμού σε ημέρες και
ώρες λειτουργίας τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.
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Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν.
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται στις αποθήκες των Συνοριακών Σταθμών και ανάλογα με τις
δυνατότητες αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του
προμηθευτή.
Ο προμηθευτής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών ορίζει τα κατά τόπους πρατήρια στα
οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι υπηρεσίες για την προμήθεια όλων των ειδών καυσίμων που
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Νομός) : ......................................................
ΠΟΛΗ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
ΤΙΜΗ

Η τιμή θα καθορίζεται σύμφωνα με την παρακάτω έκπτωση της προσφοράς του προμηθευτή επί της
μέσης λιανικής τιμής που προσδιορίζεται από τα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας κατά την ημέρα παράδοσης των προσφερόμενων καυσίμων δηλαδή:

ΕΙΔΟΣ

ολογράφως

Ποσοστό έκπτωσης
αριθμητικώς

Πετρέλαιο θέρμανσης

%

Πετρέλαιο κίνησης

%

Οι τιμές θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις σε περίπτωση μεταβολής της τιμής διαθέσεως των ειδών
αυτών από τα Ελληνικά Διυλιστήρια. Οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα που θα παραδίδεται ελεύθερο
από δασμούς και από κάθε τέλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
ΧΡΟΝΙΚΟ

Δ Ι Α Σ ΤΗ Μ Α

ΙΣΧΥΟΣ

ΤΩΝ

ΤΙΜΩΝ

Η επί τοις εκατό (%) έκπτωση του ανωτέρω άρθρου θα ισχύει για το διάστημα από την υπογραφή της
παρούσας μέχρι και 31-12-2015.
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Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
ΠΛΗΡΩΜΗ

-

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας της ποσότητας των υγρών καυσίμων στον Προμηθευτή θα γίνεται
τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων
από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Συνοριακού Σταθμού, μέσω του Τμήματος Συνοριακών
Σταθμών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας, με την προσκόμιση σε αυτό των παρακάτω απαιτούμενων δικαιολογητικών :
Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία) θεωρημένο
για την κανονικότητα της τιμής από το οικείο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης
(Π.Τ.Α.) Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (για τους Συνοριακούς Σταθμούς), σύμφωνα με
την 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών για
τη «ρύθμιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης
των εσόδων από μισθώματα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθμούς».
Η δαπάνη για τα καύσιμα των Συνοριακών Σταθμών, των οποίων τη διαχείριση έχει η
Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας, θα βαρύνουν τα έσοδα της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ
237/Α/1998), σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως :
1. Την αριθμ. 22060/5041/07-04-2014 Απόφαση έγκρισης δαπάνης προμήθειας καυσίμων
των Σ.Σ. Κακαβιάς, Μέρτζανης και Μαυροματίου.
2. Την αριθμ. 22062/5042/07-04-2014
Απόφαση έγκρισης δαπάνης προμήθειας
καυσίμων των Σ.Σ. Κρυσταλλοπηγής και Νίκης.

2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι νόμιμες κατά περίπτωση κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Επί του καθαρού ποσού της αξίας των καυσίμων γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1%
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2184/1994, ο οποίος βαρύνει τον ανάδοχο.
Επίσης, κατά την πρώτη πληρωμή παρακρατείται ποσό ύψους 0,10% επί της συνολικής καθαρής
συμβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρθρο 4 Ν. 4013/2011).
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Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
ΙΣΧΥΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ισχύει από την υπογραφή της παρούσας και λήγει την 31-122015.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο «Προμηθευτής» κατάθεσε την
αριθμ…………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………Τράπεζας ή του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ……………. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον «Ανάδοχο» δύο μήνες μετά τη λήξη της και την
καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των
καυσίμων, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ζημία ή
επίπτωση στο περιβάλλον στην περιοχή και για το διάστημα οπού πραγματοποιείται ο
εφοδιασμός του καυσίμου.
Τα είδη των προς προμήθεια καυσίμων θα πληρούν τη σχετική νομοθεσία περί εμπορίας,
ασφαλείας, μεταφοράς, αποθήκευσης και τυποποίησης καυσίμων – πετρελαιοειδών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ

ΡΗΤΡΕΣ

Ο/η δεύτερος/η των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών του
άρθρου 2 , με την τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν
εκτελέσει ή εκτελεί πλημμελώς την προμήθεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, η
υπηρεσία μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας.
Η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, έχει τις εξής επιπλέον ειδικές συνέπειες:
Την κατάπτωση υπέρ της υπηρεσίας, της κατατεθείσας εγγυήσεως καλής εκτέλεσης,
Την κάλυψη από μέρος του αναδόχου της όποιας ζημιάς που θα προκύψει σε
περίπτωση αναθέσεως των υπόψη προμηθειων, στον επόμενο του διαγωνισμού
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μειοδότη ή σε περίπτωση αναδείξεως αναδόχου μετά από διενέργεια νέου
διαγωνισμού,
Τον προσωρινό ή διαρκή αποκλεισμό του έκπτωτου
διενεργούμενους από την υπηρεσία διαγωνισμούς.

αναδόχου

από

τους

Γενικά για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει
τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον νόμο 2286/95 και το Π.Δ. 118/2007.
Σε περίπτωση επιβολής προστίμου στη διάρκεια εκτελέσεως της σχετικής συμβάσεως ή καταπτώσεως
της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως το ποσό του προστίμου αυτού ή το προϊόν της καταπτώσεως
υπόκειται στα νόμιμα τέλη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο
ΓΕΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

Οι Συνοριακοί Σταθμοί .......................................... υποχρεούνται να προμηθεύονται τα ανωτέρω είδη
καυσίμων, από τον συμβασιούχο και μόνο.
Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο προμηθευτής αρνείται, παραλείψει ή καθυστερήσει να
εφοδιάσει τις ανωτέρω Υπηρεσίες με τα αναγκαία είδη καυσίμων, οι Υπηρεσίες οφείλουν να
ενημερώνουν άμεσα εγγράφως
την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού– Τμήμα Προμηθειών &
Διαχείρισης Υλικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας, ώστε αυτή να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Ως προς τα λοιπά θέματα προμήθειας υγρών καυσίμων, ισχύουν οι όροι της σχετικής Διακήρυξης
(6/2014) καθώς και οι διατάξεις της Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα (Π.Δ 118/07 &
Ν. 2286/95).
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από
τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα το πήρε ο προμηθευτής,
τα δε υπόλοιπα …….. κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο προμηθευτής

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
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