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Θέμα: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις
ανάγκες των πέντε (5) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας Αθηνών για το έτος 2019 [CPV: 09135100-5
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ]».
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ [Α.Α.Δ.Ε.] – IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών
– Τμήμα Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών - Πολυφήμου 1 και Λ.
Παπάγου, 15771 Ζωγράφου.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV :

CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΙΔ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :

2410302001 «ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»

ΦΟΡΕΑΣ

1023-801-0320500

ΕΤΟΥΣ

2019

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 59.520,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ [48.000,00 € ΠΡΟ Φ.Π.Α.]
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2019 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 132
ΚΑΙ 206 ΤΟΥ Ν. 4412/16.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Α.Α.Δ.Ε.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΒ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
1.)
α.) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β.) του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου
7, της παραγράφου 1, 4 και 5 του άρθρου 14, του άρθρου 40 και του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α’
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
γ.) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
δ.) του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992
(ΦΕΚ Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
ε.) του N. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) περί παρακράτησης φόρου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
και ειδικότερα των άρθρων 61, 62 και 64 καθώς και τις διατάξεις των ΠΟΛ. 1120/2014 και 1007/2017.
στ.) του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) «Μέτρα εφαρμογής νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (ΦΕΚ Α’ 107) και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
ζ.) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων».
η.) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
θ.) του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
ι.) του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
ια.) του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
ιβ.) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
ιγ.) του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
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ιδ.) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του Ν.
4389/2016 και ειδικότερα του άρθρου 90, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 19 του Ν. 4389/2016.
ιε.) της με αρ. 50844/2018 (ΦΕΚ 279 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./17-5-2018) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της
επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας
τους».
ιστ.) της υπ’ αριθ. 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
ιζ.) της υπ’ αρ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ιη.) της υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016) «Έγκριση
“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
ιθ.) της υπ’ αριθμ. 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β’ 969) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του χρόνου,
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α 147).
κ.) των σε εκτέλεση των εκ των ανωτέρω εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού και φορολογικού κλπ. δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσης, και την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών, την αδειοδότηση
των σχετικών δραστηριοτήτων, τις προδιαγραφές αλλά και τους όρους αποθήκευσης, διανομής,
διακίνησης και εμπορίας των προς προμήθεια υγρών καυσίμων, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

2.) Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (ΦΕΚ Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016.
3.) Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου
41 του Ν. 4389/2016 και την με αριθμό 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
ΑΑΔΕ «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 689/2012-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
4.) Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (ΦΕΚ Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα
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Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (ΑΔΑ:6998Η-ΖΨΧ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ΄ αριθμ.
Δ.ΟΡΓ. Α 1173149 ΕΞ 2018/21.11.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5432/04.12.2018).

5.) Την υπ΄αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1119253/08.08.2017 (ΦΕΚ 2823/Β/11.08.2017) διαπιστωτική πράξη του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. Α.1014 / 28.12.2018 (ΦΕΚ
5886 /Β / 31.12.2018).
6.) Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ Β’ 968 και Β’ 1238) απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
7.) Τα σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ: 1144/24.01.2019 εγγράφου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών στο πλαίσιο
κατάρτισης του προγράμματος προμηθειών του έτους 2019 υποβληθέντα αιτήματα για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης από τις Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, ΦΑΕ Αθηνών και ΙΖ΄
Αθηνών.
8.) Το με αρ. πρωτ. 5189/09.04.2019 τεκμηριωμένο αίτημα της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών
[ΑΔΑΜ 19REQ004833016] για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2019.
9.)

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. (Ειδ. Φορέας 1023-801-0320500), η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του
οικ. έτους 2019 συνολικού ύψους 59.520,00€ (πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ) το
οποίο αναλύεται ως εξής: καθαρή αξία 48.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% αξίας 11.520,00 €, η οποία
εγγράφεται στο Λογαριασμό 2410302001, βάσει της με αρ. πρωτ. 5964/19-04-2019 (ΑΔΑ:
ΩΡΛΚ46ΜΠ3Ζ-ΟΑΒ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α 40578 [ΑΔΑΜ 19REQ004833142].

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες 5 (πέντε) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας Αθηνών για το έτος 2019, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, και
συγκεκριμένα του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφούμενης
κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο, στον νομό Αττικής, του πετρελαίου θέρμανσης (προ
Φ.Π.Α.) κατά την ημέρα παράδοσης κάθε ποσότητας, όπως η μέση λιανική τιμή προκύπτει από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ιστοσελίδα
www.fuelprices.gr. Οι όροι διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα
και παραρτήματα της παρούσας.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

: Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
: «Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
για τις ανάγκες των πέντε (5) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας Αθηνών »
[Ειδικός Φορέας 1023-801-0320500] [CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ]
: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο
την τιμή.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συνολική χαμηλότερη τιμή
– ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο
(προ Φ.Π.Α.), στον νομό Αττικής, του πετρελαίου θέρμανσης κατά την
ημέρα παράδοσης κάθε ποσότητας, όπως η μέση λιανική τιμή
προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ιστοσελίδα
www.fuelprices.gr.
: Πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (59.520,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. [ή 48.000,00€ προ Φ.Π.Α.]
βαρύνοντα τον λογαριασμό 2410302001 «ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ».
: Ημερομηνία: 22.07.2019
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 14:00
: Ημερομηνία: 23.07.2019
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 10:00
: Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών - Πολυφήμου 1, 157 71 Ζωγράφου Αττικής, 5ος
Όροφος, Τμήμα Δ' Προμηθειών και Προϋπολογισμού.
: Μέχρι και 31-12-2019.
: CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΛΕ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ
Υ Φ.Π.Α.

: 2410302001 «ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»
: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΤΤΙΚΗ:
59.520,00 €
(καθαρή αξία 48.000,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 24% αξίας 11.520,00 €)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

: Μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης πίστωσης και σε κάθε περίπτωση
μέχρι 31/12/2019 με την επιφύλαξη των άρθρων 132 και 206 του Ν.
4412/16.
: Οι αμοιβές του αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες
νόμιμες κρατήσεις.
: Κατά την πληρωμή των αναδόχων παρακρατείται ο αναλογούν φόρος
εισοδήματος ένα τοις εκατό (1%) επί της καθαρής συμβατικής αξίας,
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
/ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4172/2013)
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής Επισπεύδουσα Υπηρεσία

: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δ΄ – Προϋπολογισμού και Προμηθειών

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Επικοινωνίας
Πόλη
Ταχυδρομικός Κώδικας
Τηλέφωνο
Φαξ
Ιστοσελίδα
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
Ιστοσελίδα
Αρμόδιος για πληροφορίες

: Πολυφήμου 1 και Λ. Παπάγου
:
:
:
:
:
:

Ζωγράφου, Αττική
157 71
213-161-3671
213-161-3645
www.aade.gr
syzefxis@1842.syzefxis.gov.gr

: www.aade.gr
: Δ. Χορέβας

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο παρών συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις
ανάγκες των πέντε (5) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας Αθηνών για το έτος 2019, με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ήτοι
το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης
λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο (προ Φ.Π.Α.), στο νομό Αττικής, του πετρελαίου θέρμανσης κατά την
ημέρα παράδοσης κάθε ποσότητας, όπως η μέση λιανική τιμή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, [ιστοσελίδα www.fuelprices.gr].
Για κανένα είδος δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές με αρνητική έκπτωση.
Σημειώνεται ότι το σύνολο της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό, ενώ οι
αναγραφόμενες προς προμήθεια ποσότητες είναι ενδεικτικές. Ο προϋπολογισμός (ενδεικτικά) ανά
Υπηρεσία κατανέμεται ως εξής:
Α/
Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ο.Υ./
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε λίτρα)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
(με Φ.Π.Α. σε €)

1.

ΚΤΙΡΙΟ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ,
(ΔΑΜΑΡΕΩΣ 175,
T.K. 11632)

14.000

14.000

17.360

2.

ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, (ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 195-

6.000

6.000

7.440
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197, T.K. 17673)
3.

ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 39,
T.K. 17342)

6.000

6.000

7.440

4.

ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ (Λ.
ΣΥΓΓΡΟΥ 251, T.K.
17122)

7.000

7.000

8.680

5.

ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 -57,
T.K. 17671)

15.000

15.000

18.600

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Π/Υ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

48.000

48.000

59.520

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί
προμηθειών του Δημοσίου με σφραγισμένες προσφορές στις εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών,
Πολυφήμου 1 και Λ. Παπάγου, 5ος όροφος, Ζωγράφου (Τ.Κ. 15771), από την Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22.07.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακόσια
είκοσι ευρώ (59.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις της
Α.Α.Δ.Ε. [Ειδικός Φορέας 1023-801-0320500] οικονομικού έτους 2019 - Λογαριασμός 2410302001
«ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ».
Η καθαρή αξία (προ Φ.Π.Α.) του εκάστοτε τιμολογίου του υπό προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης θα
προκύπτει από την μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο (προ Φ.Π.Α.), στο νομό Αττικής, κατά την
ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας - Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων (www.fuelprices.gr), αφαιρούμενης της
έκπτωσης που προσφέρεται από τον Ανάδοχο.
Αναλυτικότερη περιγραφή των ειδικότερων απαιτήσεων - προδιαγραφών περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας
διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ –ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η διάρκεια της σύμβασης που θα καταρτιστεί δυνάμει του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού ορίζεται
από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι εξαντλήσεως της σχετικής πίστωσης ή σε κάθε περίπτωση
μέχρι τη λήξη του έτους 2019, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο, με την επιφύλαξη των άρθρων 132 και
206 επ. του Ν. 4412/2016.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :
Η παράδοση των αιτουμένων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις δεξαμενές των
αντίστοιχων κτιρίων που στεγάζονται οι πέντε (5) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας Αθηνών, ανάλογα με τις
ανάγκες θέρμανσης της κάθε υπηρεσίας, τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, εντός δύο (2) ημερών από την κάθε
εντολή προμήθειας, η οποία θα κοινοποιείται στον ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με τον οποίο θα αποδεικνύεται η παραλαβή της. Η παράδοση θα γίνεται
με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.
Το συντονισμό και τη διαβίβαση των παραγγελιών προς τον προμηθευτή – ανάδοχο πετρελαίου
θέρμανσης θα διενεργεί το Τμήμα Δ - Προϋπολογισμού και Προμηθειών (τηλ. 213-1613-671) της Δ.Ο.Υ.
ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ. Σε κάθε περίπτωση η κατανομή πετρελαίου θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε εντός
του έτους 2019 να χορηγηθεί στα ανωτέρω κτίρια (βάσει των αρχικών αιτημάτων τους και της
χωρητικότητας των δεξαμενών που διαθέτουν) η μέγιστη δυνατή ποσότητα λίτρων.
Η παραλαβή των κάθε φορά παραγγελθεισών ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από την
εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής των Δ.Ο.Υ., εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της παρούσας. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής (εις
τριπλούν), συνοδευόμενο από τα οικεία παραστατικά και θα τα διαβιβάζει στο τμήμα Δ΄ –
Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο
πρόσβαση στους χώρους που βρίσκονται οι δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης στα οικεία κτίρια κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και να τον ενημερώσει για τυχόν ιδιαιτερότητες των χώρων στους
οποίους θα διενεργείται η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης.
Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα περιγραφούν στην οικεία σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται
οι διατάξεις 206 επ. του Ν. 4412/16 για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Οι παραγγελίες των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται περιοδικά ανάλογα με τις
ανακύπτουσες ανάγκες, μέχρις εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ενώ οι
αναγραφόμενες ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
ανακατανείμει τις πιστώσεις και συνακόλουθα τις αντίστοιχες ποσότητες που θα προμηθευτεί ανάλογα με
τις ανάγκες που θα προκύψουν χωρίς να υπερβεί τον προϋπολογισμό.
Δεδομένου ότι οι παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πιθανό να μην
απαιτηθεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ποσότητες. Για το λόγο αυτό σε περίπτωση
που οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια των προκηρυσσομένων ποσοτήτων ο
ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει κανενός είδους αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 4: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 και 130 του Ν. 4412/2016)
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης που προβλέπεται στην παρούσα, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
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απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4 εδ. θ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 25 του Ν. 4412/2016)
-Προσφέροντες στον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις, των οποίων τα μέλη είναι, εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Επισημαίνεται ότι:
-Φορέας που συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση με άλλους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στο
διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορά.
-Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
- Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας
(ενδεικτικά: κάθε είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις τρίτων, τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης κλπ.)
καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν βάσει νόμου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Περαιτέρω στην καθαρή αξία κάθε τιμολογίου θα γίνεται
παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος (1%).
-Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό βαρύνει ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του
αναδόχου.
-Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων,
θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο
όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Περαιτέρω, ο προσφέρων φορέας αποδέχεται ότι κάθε
επικοινωνία, γνωστοποίηση, επίδοση ή κοινοποίηση κάθε σχετικής με το διαγωνισμό απόφασης ή πράξης
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα γίνεται έγκυρα στην αναγραφόμενη στο οικείο πεδίο στοιχείων
επικοινωνίας του εντύπου οικονομικής προσφοράς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό φαξ
κλπ..
-Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες από την επόμενη της ημερομηνίας (έναρξης)
διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι και 31-12-2019. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Έγγραφα σύμβασης (Αρ. 2 παρ. 1 περ. 14 του ν. 4412/2016)
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης είναι τα παρακάτω:
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Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα της,
Το συμφωνητικό έγγραφο,
Τυχόν διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή.

6.2 Σειρά ισχύος (Αρ. 53 παρ 2 περ. κα του ν. 4412/2016)
Τα έγγραφα με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση
ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την παρακάτω σειρά ισχύος:






Το συμφωνητικό έγγραφο,
Η απόφαση κατακύρωσης,
Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα της,
Τυχόν διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή,
Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

6.3 Διάθεση εγγράφων σύμβασης (Αρ. 53 παρ 2 περ. κβ του ν. 4412/2016)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο της
Διακήρυξης, στα παραρτήματά της, καθώς και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. στην παρακάτω διεύθυνση: www.aade.gr.
6.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (Aρ. 121 παρ. 5 του ν. 4412/2016)
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ. για τον διαγωνισμό, το
αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται
εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών ή διευκρινήσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο, όπως έχει διαμορφωθεί από την
αναθέτουσα αρχή, αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο
οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και παρ 4
εδ. β’ του Ν. 4412/2016 (Λόγοι αποκλεισμού).
7.2 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες
Οδηγίες 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ και διατίθεται στους
οικονομικούς φορείς ελεύθερα και άμεσα, μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. σε επεξεργάσιμη μορφή),
αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή
σε έντυπη μορφή.
Οι προϋποθέσεις – απαιτήσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Γ) είναι οι εξής:
Λόγοι αποκλεισμού:
Α. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
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Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους λόγους που προβλέπονται αναλυτικά στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ, ήτοι:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, και
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 [7.2.Α της παρούσας] η περίοδος αυτή
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων η σχετική υποχρέωση
αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Β. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:
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α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα
Γ.1 Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 παρ. 2 στοιχείο γ) του Ν. 4412/16: αποκλείεται από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, για τον οποίο η
αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι: έχουν επιβληθεί σε βάρος
του (οικονομικού φορέα), μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Γ.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 παρ. 4 υπό στοιχείο β) του Ν. 4412/2016.
Εάν στην ανωτέρω περίπτωση η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Γ.3. Να μην έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση αποκλεισμού από διαγωνισμούς και
γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και να μην έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Ακόμα ισχύουν και τα ακόλουθα :
α. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σε μία από τις
καταστάσεις των περιπτώσεων – λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
(άρθρα 7.2.Α, 7.2.Β και 7.2.Γ.1 της παρούσας).
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β. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει
οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις
περιπτώσεις της παρ. 4 του Ν. 4412/2016
γ. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση 7.2.Γ.2 [ήτοι άρθρο 73 παρ. 4 υπό στοιχείο β) του
Ν. 4412/2016], η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.
δ. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2γ και 4β του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 – ή στις αντίστοιχες παραγράφους 7.2.Α και
7.2.Γ της παρούσας- μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να
καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με
τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας
που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας
παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος
στο οποίο ισχύει η απόφαση.
ε. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
στ. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Δ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής- απαιτήσεις συμμετοχής που ορίζονται
παρακάτω:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
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αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής, όταν αυτό κατά την κρίση της απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

7.3 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται
από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την
αναθέτουσα αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
- Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α. «Γενική ένδειξη για
όλα τα κριτήρια επιλογής» του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε
άλλη ενότητα του Μέρους ΙV, σύμφωνα και με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (βλ. σχετ.
παράγραφο 3.4 της Οδηγίας σελίδα 23).
-Το μέρος VI (Τελικές Δηλώσεις) συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι :
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς), πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε και άρθ. 7.4β της παρούσας).
 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους
του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 7.5 της παρούσας).
 Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/16 [βλ. 7.2.Α παρούσας] για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
7.4 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 του Ν.4412/2016)
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα
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του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . [Τρόπος
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ.
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Υπενθυμίζεται ότι στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
7.5 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 του Ν.4412/2016)
α) Απαιτείται ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του το μέρος (ποσοστό) της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. [Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην
ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας] του συνημμένου ΤΕΥΔ.
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει
υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α, Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ [Λόγοι αποκλεισμού] του συνημμένου ΤΕΥΔ
για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον
προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96
και 121 του Ν. 4412/2016)
8.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, στη διεύθυνση: οδός Πολυφήμου,
αριθ. 1 και Λεωφ. Παπάγου (T.K. 15 771), Ζωγράφου, 5ος όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού.
8.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου της IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών
(Πολυφήμου, αριθ. 1 και Λεωφ. Παπάγου (15 771), Ζωγράφου, 4ος όροφος), μέχρι την 22.07.2019 ημέρα
Δευτέρα, και ώρα 14:00 – καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά τ’ ανωτέρω.
Οι προσφορές υποβάλλονται:
(α) με κατάθεσή τους στο γραφείο πρωτοκόλλου της IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών είτε
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με ταχυμεταφορέα (courier) προς τη IB΄
Δ.Ο.Υ. Αθηνών, επί αποδείξει.
Σε περίπτωση αποστολής (μέσω ταχυδρομείου ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών (Πολυφήμου, αριθ.
1 και Λεωφ. Παπάγου (T.K. 15 771), Ζωγράφου, 4ος όροφος), το αργότερο μέχρι την παραπάνω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
Η IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμη κι αν η υπηρεσία ενημερωθεί εγκαίρως.
Σελίδα 15 από 53

ΑΔΑ: ΩΘΧ846ΜΠ3Ζ-2ΓΣ

19PROC005265831 2019-07-12

Προσφορές που περιέρχονται στην αρμόδια Διεύθυνση της IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών με οποιονδήποτε τρόπο
πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται
από την υπηρεσία και παραδίδονται εγκαίρως στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
του διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την
εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών ή
ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

8.3 Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών
Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών,
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Α.Α.Δ.Ε. να παρατείνει τις προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
– ΓΛΩΣΣΑ – ΛΟΙΠΑ ΣΤOIXEIA (Άρθρα 92 έως 96 του Ν. 4412/2016)
9.1 Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δ – Προϋπολογισμού και Προμηθειών
Πολυφήμου 1 και Λ. Παπάγου, 15 771 Ζωγράφος, Αττική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22.07.2019 ΩΡΑ: 14:00

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
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Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.. Θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον
διαγωνιζόμενο - προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του
διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τυχόν διορθώσεις και προσθήκες και γενικά θα
επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.
9.2
Ο κύριος φάκελος κάθε προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική
Προσφορά» (βλέπε παρ. 9.3.Α της παρούσας)
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το
έντυπο της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ της παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Αντίτυπα προσφορών
Το περιεχόμενο των φακέλων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Πρόσφορα, Οικονομική Προσφορά)
του κυρίως ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να υποβληθεί σε δυο (2) αντίτυπα. Σε ένα από αυτά τα δυο (2)
αντίτυπα και στην πρώτη του σελίδα, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο
του άλλου αντίτυπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
9.3 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων
Α. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» (Άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα εξής:
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ι. το ΤΕΥΔ [πρωτότυπο και αντίγραφο] συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση [πρωτότυπο και αντίγραφο] του νομίμου εκπροσώπου ότι δεν συντρέχει στο
πρόσωπο του φορέα ο λόγος αποκλεισμού του άρθρου 7.2.Γ.3. δηλαδή ότι δεν του έχει επιβληθεί η
κύρωση του αποκλεισμού από δημόσιους διαγωνισμούς και τη σύναψη των δημοσιών συμβάσεων, ούτε
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, οι παραπάνω προϋποθέσεις θα
πρέπει να πληρούνται και από κάθε μέλος αυτών και θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη
δήλωση από κάθε μέλος.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
III. Έγγραφα αναφορικά με την Τεχνική προσφορά
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν
την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα
έγγραφα της σύμβασης. Στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν τα
παρακάτω έγγραφα:
i.

Αντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδειας εμπορίας υγρών
καυσίμων, σύμφωνα με το Ν. 3054/2002, με βάση την οποία θα προκύπτει η δυνατότητα να
εκτελέσουν την προμήθεια του αντίστοιχου τμήματος ή τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν
προσφορά.
ii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην
οποία να δηλώνει:
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α) ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και
αποδέχεται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα τους,
β) ότι η ποιότητα των προς προμήθεια καυσίμων θέρμανσης που διαθέτει θα είναι καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης σύμφωνη με τους όρους που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της
παρούσας, τους εκάστοτε ισχύοντες όρους προδιαγραφών στην Ελλάδα και στις κατά τόπους
περιοχές παράδοσης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
γ) ότι αποδέχεται την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από το χημικό έλεγχο από το
Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα,
εφόσον ζητηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των παραδιδόμενων ειδών.
Β. Φάκελος Οικονομικής προσφοράς (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ της παρούσας Διακήρυξης) σε Πρωτότυπο και Αντίγραφο,
συμπληρωμένο με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον
νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά
περίπτωση από τον προσφέροντα ή τον/τους αρμόδιο/ους νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/ -ους του σε
περίπτωση νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την
αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
Η πρωτότυπη «Οικονομική Προσφορά» υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους.
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της τυχόν
παράτασής της, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές με αρνητική έκπτωση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
9.4 Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή,
ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής
πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης ανά λίτρο (προ Φ.Π.Α.), στο νομό Αττικής, κατά την ημέρα
παράδοσης κάθε ποσότητας, όπως η μέση λιανική τιμή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ιστοσελίδα www.fuelprices.gr.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ποσοστό έκπτωσης), η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει
την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
9.5 Γλώσσα διαδικασίας
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και κάθε άλλο έγγραφο της διαδικασίας
(πλην τεχνικών δελτίων), όπως και τυχόν ενστάσεις συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
9.6 Λοιπά στοιχεία
 Όλες οι προσφορές υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου.
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Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και
γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Ειδικά στις
περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α` 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.



Με την υποβολή της προσφοράς κάθε οικονομικός φορέας αποδέχεται ότι τα γνωστοποιούμενα
από μέρους του στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός φαξ και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι αληθή και ακριβή και αναγνωρίζει την εγκυρότητα κάθε
κοινοποίησης πράξεων του διαγωνισμού σε αυτά ή μέσω αυτών.



Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες ή επουσιώδεις
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος,
σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
τα παρέχουν.
Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει κάθε διευκρίνιση προκειμένου να
αξιολογήσει το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.




9.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών (Αρ. 91 του ν. 4412/2016)
Απορρίπτονται:
 Οι προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των ουσιωδών όρων σύνταξης και υποβολής
που τίθενται στα άρθρα της παρούσας (τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών-περιεχόμενο
φακέλου) της παρούσας.
 Οι εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία ή αφορούν μέρος
Τμήματος ή μέρος της αιτούμενης ποσότητας.
 Οι προσφορές που υποβάλλονται από έναν προσφέροντα που έχει ήδη υποβάλει προσφορά. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.
 Οι προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, αλλά δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
 Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ή αν
αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
 Οι προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις
στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
 Οι αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και
απορρίπτεται.
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Οι προσφορές με αρνητική έκπτωση ή που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας
αρχής ή περιέχουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10.1 Έναρξη διαδικασίας
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα άρθρα της παρούσας.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς και παραστατικό εκπροσώπησης.

10.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :
Α. Αποσφράγιση κυρίως φακέλου, φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικής προσφοράς
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε
κλειστή συνεδρίαση, καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
αυτών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Β. Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς
Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των
εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των
εγγράφων της σύμβασης.
Γ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή
αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή και θα γνωστοποιήσει στους
συμμετέχοντες. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές
προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον
προσωρινό ανάδοχο, συντάσσοντας το σχετικό πρακτικό.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια Α) και Β), οι φάκελοι
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας και
επιστρέφονται στους προσφέροντες.
Ισότιμες προσφορές
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν το ίδιο ακριβώς
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής
πώλησης ανά λίτρο (προ Φ.Π.Α.) του πετρελαίου θέρμανσης, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και παρουσία αυτών των οικονομικών
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φορέων και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της
κλήρωσης ενσωματώνονται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
10.3 Έγκριση πρακτικών
Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.
4412/16 με απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι:
 η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε
μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 του
Ν.4412/2016)
11.1 Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση ενστάσεων κατά της απόφασης
έγκρισης πρακτικού (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) ή μετά την απόρριψη τυχόν ενστάσεων που
ασκήθηκαν, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») προκειμένου να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 78 του Ν.. 4412/2016 και των λοιπών όρων και δικαιολογητικών
που τυχόν προβλέπονται με την παρούσα, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 αυτής. Τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο (2) αντίτυπα, στο ένα
εκ των οποίων θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» στην πρώτη σελίδα (το οποίο και υπερισχύει έναντι του
έτερου – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ). Ο σχετικός φάκελος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.
11.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται
με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
11.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των
προβλεπόμενων λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής – απαιτήσεων συμμετοχής κλπ., τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου κι εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.
4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
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απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες αντίστοιχα, δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
11.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την αρμόδια επιτροπή στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω στο άρθρο 11.2 της παρούσας και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους
3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και 11.3 της παρούσας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
11.5 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 του Ν.4412/2016)

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραπάνω παραγράφους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
στην προθεσμία του άρθ. 11.1 της παρούσας είναι τα εξής:
Α)
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ. κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.
Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
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Β)
Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, τα οποία θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου
από την ημερομηνία που φέρει η πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή πιο
πρόσφατα.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό [βλ. σχετικά άρθρο 7.2.Α της παρούσας].
Γ)
Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, βλ. σχετικά άρθρο 7.2.Β της παρούσας) :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια,
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα,
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση) σε ισχύ.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές – μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει α) να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο της
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρετ αι χρόνος ισχύος να έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ενώ θα πρέπει να υποβάλλονται
και πιστοποιητικά που β) να καλ ύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς κάθε
οικονομικού φορέα.

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας υποβάλλονται
και για τον υπεργολάβο.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα
υποπαράγραφο , το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα υποπαράγραφο.
Δ)
Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή
επαγγελματικό παράπτωμα κλπ.):
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Ι) για την περίπτωση Γ.1 του άρθρου 7.2. (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73),
πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην
περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού.

ΙΙ) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ.2. του άρθρου 7.2 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή του οικείου κράτους- μέλους ή χώρας τα οποία θα πρέπει να φέρουν
ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία που φέρει η πρόσκληση για
την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή πιο πρόσφατα . Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στην περίπτωση Γ.2. του άρθρου 7.2 της παρούσας, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις της 7.2.Γ.2 παραγράφου.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα,
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ε)
Για την απόδειξη της απαίτησης καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
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- οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 104,105, 132
του Ν.4412/2016)
13.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση
του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 15 της παρούσας).
13.2 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία η οποία ορίζεται στη σχετική πρόσκληση και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας, τυχόν
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (εφόσον υφίσταται αλλαγή) καθώς και τα
νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος τη σύμβαση – αν πρόκειται για άλλο πρόσωπο από το νόμιμο
εκπρόσωπο.
13.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει μόνο του ποσοστού έκπτωσης Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου
1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
13.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 14: ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Άρθρο 26 παρ. 3 και 4 του
Ν.4412/2016)
1.Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.
2.Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 του Ν.4412/2016)
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Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)
16.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Το ύψος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν την υπογραφή του συμφωνητικού εγγράφου. Η ανωτέρω
Εγγυητική Επιστολή συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ’ και θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά όλα τα αναφερόμενα σε αυτό στοιχεία.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτησης της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο μήνες μεγαλύτερος
από το συμβατικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων από την παρούσα σύμβαση.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Α.Α.Δ.Ε – Δ.Ο.Υ.
ΙΒ΄ Αθηνών αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

16.2 Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
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λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 17: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Άρθρο 106 Ν.4412/2016)
Η Α.Α.Δ.Ε. –Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει (μερικά ή ολικά κατά περίπτωση) τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για
τους προβλεπόμενους στο άρθρο 106 λόγους κι ενδεικτικά :
I. εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
II. στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 - περίπτωση κατά
την οποία κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
III. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
IV. αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
V. αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
VI. αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
VII.μετά τη λήξη και του ανώτατου ορίου του χρόνου παράτασης ισχύος προσφοράς, περίπτωση της
παραγράφου 4 του άρθρου 97,
VIII.
για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3 έως 5
του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά ή εξ ολοκλήρου στις δεξαμενές των
αντίστοιχων πέντε (5) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας Αθηνών, εντός δύο (2) ημερών από την κάθε εντολή
προμήθειας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, μετά από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της
παραγγελίας από το τμήμα Δ΄- Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε πρόσφορου τρόπου που θα αποδεικνύει την
παραλαβή. Την ενημέρωση για την ανάγκη προμήθειας θα πραγματοποιεί η εκάστοτε Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
εγγράφως, μέσω FAX ή e-mail προς το τμήμα Δ΄ - Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών
η οποία και θα την διαβιβάζει προς τον ανάδοχο. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις
διευθύνσεις – έδρες των κάτωθι πέντε (5) Δ.Ο.Υ. – και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις όπως αυτές
γράφονται στον παρακάτω πίνακα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
Τυχόν περαιτέρω λεπτομέρειες της διαδικασίας παράδοσης θα περιγραφούν στην οικεία σύμβαση.

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ
1

ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ, (ΔΑΜΑΡΕΩΣ 175, T.K. 11632 - ΑΘΗΝΑ)

2

ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 195 -197, T.K. 17673 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

3

ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 39, T.K. 17342 – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

4

ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, (Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 251, T.K. 17122 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)

5

ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 -57, T.K. 17671 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

Η παραλαβή των κάθε φορά παραγγελθεισών ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται σύμφωνα με
τα άρθρα 206 επ. του ν. 4412/2016 από την εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής των Δ.Ο.Υ., εφόσον
τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα συντάσσει
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής (εις τριπλούν) και μαζί με τα οικεία παραστατικά θα τα διαβιβάζει στο
τμήμα Δ΄ - Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών.
Η εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το
πετρέλαιο θέρμανσης που παρέλαβε, με το οποίο θα βεβαιώνει: i) την εμπρόθεσμη παράδοση του
πετρελαίου θέρμανσης και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση της προμήθειας σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τριπλούν) στη
Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Δ – Προϋπολογισμού και Προμηθειών, ενώ ο ανάδοχος προβαίνει στην
έκδοση του σχετικού τιμολογίου του είδους, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Στο τιμολόγιο θα
πρέπει να αναφέρεται ρητά η περιγραφή του καυσίμου, το είδος, η ποσότητα, ο τόπος και ο χρόνος
παράδοσης.
Σε περιπτώσεις απόρριψης των συμβατικών υλικών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 213 του ν.
4412/2016.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι περί παραλαβής διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης μπορεί με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς
ελέγχους των παραδιδόμενων καυσίμων, καθώς και να αποστέλλει τα δείγματα από τα καύσιμα στο
Γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/16 και στο οικείο νομοθετικό
πλαίσιο εμπορίας και διακίνησης καυσίμων, προκειμένου να διαπιστώνεται σε κάθε στάδιο της
προμήθειας η συμμόρφωση των αναδόχων με τους όρους της παρούσας, επιβάλλοντας τις
προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβασή τους.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση μεταστέγασης / συγχώνευσης ή
αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της να μεταβάλει μονομερώς τους τόπους παράδοσης του πετρελαίου
θέρμανσης πάντοτε εντός των γεωγραφικών ορίων του ίδιου Νομού, χωρίς καμία επιβάρυνση της ίδιας.
ΑΡΘΡΟ 19: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 205 κλπ. του Ν.4412/2016)
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Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: (α) εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και (β) εάν υπερέβη υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων .
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τη διαδικασία
κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, την επιβολή κυρώσεων (κατάπτωση εγγύησης, ποινικές ρήτρες κλπ.) και
τον υπολογισμό τους.
ΑΡΘΡΟ 20: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα
που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους κατά την εκτέλεση της προμήθειας.
3. Ο Ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για
κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των
προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, αν
τυχόν υποχρεωθεί η Αναθέτουσα Αρχή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλει σε αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και
εξόδων. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα
απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο
προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής στο
πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση αυτών, εφόσον
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
4. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των
όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον
τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ
αναδόχου και αναθέτουσας αρχής.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις τις απορρέουσες από την
κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών, την αδειοδότηση
των σχετικών δραστηριοτήτων, τις προδιαγραφές αλλά και τους όρους αποθήκευσης, διανομής,
διακίνησης και εμπορίας των προς προμήθεια υγρών καυσίμων.
6. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης για γίνει με μέριμνα και ασφάλεια του Αναδόχου, με δικό
του προσωπικό, ενώ οποιοδήποτε κόστος προετοιμασίας, προστασίας, μεταφοράς, τοποθέτησης
θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 21: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΦΟΡΟΙ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Φόροι - Κρατήσεις
Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ενδεικτικά :
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κράτηση ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το έβδομο
εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 ν. 4013/2011, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων.
Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί
του χαρτοσήμου.
κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) άρθρο
350 παρ. 3 Ν. 4412-16 (βλ. ΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β 969/22.3.2017 «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α 147)».)
Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί
του χαρτοσήμου
παρακράτηση φόρου 1% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή

2. Πληρωμή αναδόχου/δικαιολογητικά πληρωμής
Η καθαρή αξία του τιμολογίου του υπό προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης θα προκύπτει από την μέση
λιανική τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης ανά λίτρο (προ Φ.Π.Α.), στον Νομό Αττικής, κατά την
ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας-Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων (www.fuelprices.gr), αφαιρούμενης της
έκπτωσης που προσφέρεται από τον Ανάδοχο.
Η πληρωμή της αξίας της εκάστοτε υπό προμήθεια ποσότητας (πετρελαίου θέρμανσης) θα γίνεται μετά
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της, αφού θα έχει προσκομισθεί το αντίστοιχο τιμολόγιο,
στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνεται, μετά την απαραίτητη
προσκόμιση όλων των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες κατά το χρόνο πληρωμής διατάξεις
δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής για την πώληση των καυσίμων. Η
προσφερόμενη έκπτωση θα αναγράφεται επί του εκάστοτε τιμολογίου. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε
κάθε τιμολόγιο που εκδίδει, να επισυνάπτει και το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών (πίνακα) της ημέρας
παράδοσης του υγρού καυσίμου, από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Αττικής, ώστε να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της
τιμής του καυσίμου. Εφόσον κατά την ώρα και ημέρα παράδοσης ο προμηθευτής δεν έχει στη διάθεσή
του το αντίστοιχο Δελτίο Τιμών, οφείλει να εκδώσει δελτία αποστολής για την παραδοθείσα ποσότητα και
στη συνέχεια να τιμολογήσει με βάση το Δελτίο Τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων
επισυνάπτοντάς και αυτά στο τιμολόγιο.
Τα τιμολόγια και τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο Τμήμα Δ- Προϋπολογισμού και
Προμηθειών- της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που εδρεύει στην οδό
Πολυφήμου 1 και Λεωφόρο Παπάγου στο Δήμο Ζωγράφου.
ΑΡΘΡΟ 22: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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Η εκχώρηση των εισπρακτέων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, επιτρέπεται σε
αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Σε κάθε περίπτωση
έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις περί εκχώρησης απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (άρθρο 145 Ν.
4270/2014) και οι διατάξεις της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3398).
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων – IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει
μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται οι
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 24: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων – IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα
με το άρθρο 133 του ν. 4412/2016, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ..

ΑΡΘΡΟ 25: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην
διεύθυνση http://www.aade.gr στο μενού «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί», από την οποία μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στο αρχείο της.
Επισυνάπτεται το Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, το Παράρτημα Β: Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς, το Παράρτημα Γ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), το Παράρτημα Δ’:
υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η Διατάκτης Νομαρχιακού Προϋπολογισμού
Προϊσταμένη της ΙΒ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ποιότητα των προσφερομένων καυσίμων θέρμανσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους που
θέτει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές που καθορίζονται
από το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς επίσης και να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι ποιοτικά
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις αντίστοιχες μεθόδους ελέγχου:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και από τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου
(ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους και ειδικότερα από:
-την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης», όπως ισχύει
-την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003) «Διαδικασίες χρωματισμού και
ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης» και
-την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016) «Εναρμόνιση της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου
2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο», και ειδικότερα το άρθρο 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ανήκει στην υπ’ αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. …………………………………………………….διακήρυξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΦΑΞ
E-MAIL
ΑΦΜ – ΔOY
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Α/Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τιμή Αναφοράς €/λίτρο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)

[για λόγους σύγκρισης των επί της μέσης λιανικής τιμής
προσφορών και μόνο, ανά λίτρο στον αντίστοιχο Νομό
τίθεται ως τιμή αναφοράς κατά την ημέρα παράδοσης.
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1€/λίτρο καυσίμου]
1.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΑΔΑ: ΩΘΧ846ΜΠ3Ζ-2ΓΣ
1

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1,00

Αφού έλαβα γνώση των ορών της παρούσας διακήρυξης, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παραπάνω προσφορά:
(τόπος)………..,(ημερομηνία) ………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της τιμής του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης που θα τεθεί αριθμητικώς και ολογράφως, θα ληφθεί υπόψη
η ολογράφως τεθείσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
Ανήκει στην υπ’ αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. …………………………………………………….διακήρυξη
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα2 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.Α.Δ.Ε. ΙΒ΄Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα
Προϋπολογισμού και Προμηθειών ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100029495]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πολυφήμου 1 και Λ. Παπάγου, 15771
Ζωγράφου]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δ. Χορέβας]
- Τηλέφωνο: [213-1613-671]
- Ηλ. ταχυδρομείο: syzefxis@1842.syzefxis.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.aade.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες
υπηρεσιών των πέντε (5) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας Αθηνών για το έτος 2019» CPV: 091351005 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει)[……]

2

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της
(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών.
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Σελίδα 36 από 53

ΑΔΑ: ΩΘΧ846ΜΠ3Ζ-2ΓΣ

19PROC005265831 2019-07-12

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι (*1):
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) [……]
(εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση (*2);
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο (*3):
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ
αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς
των
εγγράφων):[……][……][……][…
…]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας
συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας
σύμβασης από κοινού με
άλλους (*4);
Εάν ναι, μεριμνήστε για
την υποβολή χωριστού
εντύπου ΤΕΥΔ από τους
άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του
οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος
για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους
άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας
σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση,
επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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*1: Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
*2: Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή
επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
*3: Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
*4: Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

Απάντηση:
[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ3
Στήριξη:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.

3

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να []Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που
θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες4
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
5

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση .
6,7

2. δωροδοκία ·
8

3. απάτη

9

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ·

4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

5

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

6

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

7

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

8

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

9
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10

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·
11

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων .

Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει
αμετάκλητη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου12 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

10

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

11

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

12

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
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αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]13
Εάν ναι, αναφέρετε14:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας
καταδικαστική απόφαση:

στην β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]15

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την

[] Ναι [] Όχι

13

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

14

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

15

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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ύπαρξη
σχετικού
(«αυτοκάθαρση»)16;

λόγου

αποκλεισμού

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν.17

[….]

16

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο).

17

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί
(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων
που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης18, στην Ελλάδα και στη
χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

- Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού:

-[……]·

-[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το
οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση
των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι
τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει δ) [] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
Εάν ναι, να αναφερθούν
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή

δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν

18

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
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τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης λεπτομερείς πληροφορίες
που
οφείλει
[……]
συμπεριλαμβανόμενων
κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος
σε
δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή
τους ;19

λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον (διαδικτυακή διεύθυνση,
αφορά την καταβολή των φόρων ή αρχή ή φορέας έκδοσης,
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης επακριβή στοιχεία
των εγγράφων):
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: αναφοράς
20
[……][……][……]

19

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

20

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού εργατικού δικαίου21;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις22
:

[] Ναι [] Όχι

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
21

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

22

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις23

-[.......................]
-[.......................]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

23

Άρθρο 73 παρ. 5.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

[έχει απαλειφθεί το Μέρος V]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. Ο κάτωθι
υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ...
[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. 5 (πέντε) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας
Αθηνών] για το έτος 2019 [CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ]. [προσδιορισμός της διαδικασίας
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

iΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

iiΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

i

ii
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ανήκει στην υπ’ αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.…………………………………………….διακήρυξη
ΕΚΔΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ημερομηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . .
Προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
IB΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών
Τμήμα Δ΄ Προϋπολογισμού και προμηθειών
Πολυφήμου 1, και λ. Παπάγου,
15771 Ζωγράφου

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. . . . .......... . . . . για ποσό . . . . . ....... . . . . ΕΥΡΩ
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία με την επωνυμία «...........», ΑΦΜ: ……….., οδός ..........., αρ. ........ ή η
Ένωση Εταιρειών
1) με την επωνυμία «...........», ΑΦΜ: ……….., οδός ..........., αρ. .....
2) με την επωνυμία «...........», ΑΦΜ: ……….., οδός ..........., αρ. .....
3) ………
σαν προμηθευτής, πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σύμβαση, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης,
συνολικής αξίας ………………… ευρώ.................... και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας (εκτός ΦΠΑ) των
ειδών δηλαδή για ...............…………………..
ευρώ……… αναφορικά με την υπ’ αρ. πρωτ.
……………………………………διακήρυξη «Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις
ανάγκες των πέντε (5) Δ.Ο.Υ. της τέως Νομαρχίας Αθηνών για το έτος 2019» με ημ/νία διενέργειας
διαγωνισμού……….
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα .................. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας ή Ένωσης
των Εταιρειών 1)...................., 2)...................., 3)……… ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών και εγγυάται προς
εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της ενστάσεως της διζήσεως,
να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρείς (3) ημέρες, ανεξάρτητα τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της
εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας, και που δεν
θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ................. ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.
[Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο μήνες
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο διάρκειας της αντίστοιχης σύμβασης]
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφ' όσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
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Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
για την Τράπεζά μας.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αναφορικά με τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων σχετικά πρότυπα / υποδείγματα υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
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