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Αθήνα,

1.1.1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
1.1.1.1 Fax
Email

28-09-2020

Αριθ. Πρωτ. : 100626 - 28-09-2020

: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
: 10180
: Ευθ. Θεοφανοπούλου
: 210 333 2785
: 210 333 2346
: promithies@mnec.gr

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έως πενήντα χιλιάδων
(50.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο 2020– 2021.»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Tις διατάξεις όπως ισχύουν:

α. Του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδίως το άρθρο 117.
β. Του άρθρου 37 του Ν.4622/2019 (Α’133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης»
γ. Του Ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις.
δ. Του άρθρου 63 του Ν.4257/2014 (Α’93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών.»
ε. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (Α’167) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την
προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών»
ζ.Toυ άρθρο 26 του Ν.4024/2011 ( Α’226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.»
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η. Του Ν. 4013/2011 (Α΄204) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
θ. Του Ν. 3861/2010 (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.»
ι. Του Ν.3054/2002 (Α’230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.»
ια. Του Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
ιβ. Του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ.Του Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ιδ. Του Π.Δ. 147/2017 (A΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
ιε. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
ιζ. Tο άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κώδικας νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. 57654/23.05.2017 (Β’ 1781) απόφαση του Υπουργού

Ανάπτυξης &

Επενδύσεων «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας
& Ανάπτυξης.»
3. Την εγκύκλιο 23 με Α.Π. ΔΝΣ/οικ.91224/ΦΝ 466/19-12-2017 (ΑΔΑ: Ω9Ξ0465ΧΘΞ-ΙΔ7)
αναφορικά με διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
4. Την υπ’ αριθμ. 91354/2017

(Φ.Ε.Κ. 2983/Β/30.08.2017) Υπουργική Απόφαση του

Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης &
Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.)»
5. Την υπ’αριθμ. 128/2016 (Φ.Ε.Κ.3958/Β/9.12.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Οικονομικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας –
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής «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.»
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6. Την υπ αριθ. 467/2002 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β/16.10.2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας &
Δημοσίων Έργων «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης.»
7. Την υπ’ αριθμ. 468/2002 (Φ.Ε.Κ. 1273/Β/05.09.2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας &
Δημοσίων Έργων «Διαδικασίες Χρωματισμού & Ιχνηθέτησης Πετρελαίου Θέρμανσης.»
8. Την υπ’ αριθμ. 29530/13-3-2020 (ΦΕΚ 187 Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, με την οποία διορίζεται στη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου
η Βασιλικού Ευαγγελία του Κωνσταντίνου.
9. Την υπ’ αριθμ. 34670/1-4-2020 απόφαση της Υπ. Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με θέμα: “Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης”.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 123146 - 28-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΦ8Υ46ΜΤΛΡ-ΨΧ5) απόφαση Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Σύσταση και συγκρότηση ετήσιου
τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών οι οποίες
συνάπτονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οργανικών μονάδων του Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.»
11. Την υπ’ αριθμ. 123306 - 29-11-2019 (ΑΔΑ:Ω2ΡΚ46ΜΤΛΡ-ΙΥ2) απόφαση Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Σύσταση και συγκρότηση ετήσιας
τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά τη διενέργεια των
διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οργανικών μονάδων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»
12. Το με αρ.πρωτ. 93305/08-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής
Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
13. Το με αρ.πρωτ. 95307/14-09-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007306791) αίτημα προέγκρισης στον
ΑΛΕ 2410302001 του Φ. 10355010000000 οικ.έτους 2021.
14. Το με αρ.πρωτ. 95306/14-09-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007306598) αίτημα δέσμευσης πίστωσης
στον ΑΛΕ 2410302001 του Φ.10355010000000 οικ. έτους 2020.
15. Το με αρ.πρωτ. 96906/17-09-2020 έγγραφο της Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών
Προδιαγραφών με το οποίο διαβιβάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
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16. Τη με αρ.πρωτ.96939/17-09-2020 (ΑΔΑ:9ΚΔ946ΜΤΛΡ-ΙΦ2, ΑΔΑΜ:20REQ007330468)
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 15.000,00 € στον ΑΛΕ 2410302001 του Φ.
10355010000000 που καταχωρήθηκε με α/α 68058 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας.
17. Τη

με

αρ.

πρωτ.

98451/22-09-2020

(ΑΔΑ:ΩΤΦΖ46ΜΤΛΡ-ΣΣΤ,

ΑΔΑΜ:20REQ007349005) απόφαση προέγκρισης ύψους 40.000,00€ στον ΑΛΕ
2410302001 του Φ. 10355010000000 οικ.έτους 2021.
18. Το γεγονός ότι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έως πενήντα χιλιάδων (50.000) λίτρων
πετρελαίου θέρμανσης (CPV:09135100 – 5) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του
Υπουργείου

Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο 2020 – 2021, με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή με βάση
το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής
πώλησης στο Νομό Αττικής, σύμφωνα με τα

δελτία που εκδίδει το Τμήμα Διαχείρισης

Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων) και
όπως αναλυτικά περιγράφεται στους όρους της συνημμένης Διακήρυξης και των Παραρτημάτων που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα
ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (44.354,84€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι πενήντα πέντε
χιλιάδες ευρώ (55.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΑΛΕ 2410302001 του Φορέα 1035501000000000 για το έτος 2020 και τις πιστώσεις
του ΑΛΕ 2410302001του Φορέα 10355010000000 για το έτος 2021.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα
( 305A

3ος όροφος) , Νίκης 5-7, Αθήνα, ενώπιον του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τη

διενέργεια διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών του Υπουργείου.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές, το
αργότερο μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 09/10/2020 , ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. , στο Γενικό Πρωτόκολλο (2ος όροφος, γραφείο 219 ) επί της οδού
Νίκης 5-7, Αθήνα.
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων www.mindev.gov.gr , στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα
https://diavgeia.gov.gr.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΠπPROSFORAΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τ.Ε.Υ.Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)
[ΘΕΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ]
κ.α.α.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ





Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
(-Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού)
Μέλη γνωμοδοτικού οργάνου
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Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έως
πενήντα χιλιάδων (50.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για
την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο
2020– 2021.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016,όπως ισχύει (ΦΕΚ 147/Α/2016)
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
& ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ)

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση μόνο την τιμή δηλαδή με βάση το μεγαλύτερο
ποσοστό (%) έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση
εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αττικής
,σύμφωνα με τα δελτία που εκδίδει το Τμήμα
Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
και δημοσιεύει στο www.fuelprices.gr
Ημερομηνία : 09 /10/2020 Ημέρα : Παρασκευή
Ώρα
: 10.00 π.μ.
Ημερομηνία : 09 /10 /2020
Ώρα
: 10.30 π.μ.

Ημέρα : Παρασκευή

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νίκης 5-7, 2ος όροφος, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ.
10180 Αθήνα,

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΑΛΕ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

09135100 – 5 (Πετρέλαιο Θέρμανσης)
2410302001 (Αγορές Καυσίμων Θέρμανσης).Η δαπάνη
θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τα έτη 2020 και 2021.
44.354,84€ πλέον Φ.Π.Α.24%
55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και
κρατήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως
την 30η Απριλίου 2021. (Λήξη περιόδου διανομής
πετρελαίου θέρμανσης)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται
σε κράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ,
σύμφωνα με τα άρθρα 44 του ν. 4605/2019 και 235 παρ.1
του ν. 4610/2019,
σε κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το
άρθρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016.
Σε κράτηση ποσοστού 1% για φόρο εισοδήματος ,
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013
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1.1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ,ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.2

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

&

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση

Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγματος

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κώδικας

10180

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.mnec.gr

E-MAIL

promithies@mnec.gr

ΦΑΞ

210-3332349

Αρμόδιες για πληροφορίες:

Θεοφανοπούλου Ε.: 210-3332785
Μελισσάρη Κ.

1.3

:

210-3332768

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του
άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) όπως ισχύει και σύμφωνα τους
ειδικότερους όρους της παρούσας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση , ανέρχεται έως του
συνολικού ποσού των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.24% και κρατήσεων και αναλύεται ως ακολούθως:
Το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ με Φ.ΠΑ. & κρατήσεις (15.000,00€) θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΑΛΕ 2410302001 του Φορέα 10355010000000 οικ. έτους 2020 απόφαση
έγκρισης

96939/17-09-2020

με

α/α

68058

(ΑΔΑ:9ΚΔ946ΜΤΛΡ-ΙΦ2,

ΑΔΑΜ:20REQ007330468)
Το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ με Φ.ΠΑ. & κρατήσεις (40.00,00€) θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΑΛΕ 2410302001 του Φορέα 10355010000000 για το οικ. έτος
2021.(ΑΔΑ:ΩΤΦΖ46ΜΤΛΡ-ΣΣΤ, ΑΔΑΜ:20REQ007349005 )
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Στην εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβάνονται Φ.Π.Α. 24 %, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση του πετρελαίου στα κτίρια του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
1.4

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έως πενήντα χιλιάδων (50.000) λίτρων
πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο 2020 – 2021, και μέχρι το ύψος της
προϋπολογισθείσας δαπάνης η οποία δεν μπορεί να μεταβληθεί.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων: 09135100 – 5 (Πετρέλαιο Θέρμανσης)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την 30η
Απριλίου 2021. (Λήξη περιόδου διανομής πετρελαίου θέρμανσης).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς μόνο βάσει τιμής, δηλαδή με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης στη
νόμιμα διαμορφούμενη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αττικής,
σύμφωνα με τα δελτία που εκδίδει το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και δημοσιεύει στην
ιστοσελίδα www.fuelprices.gr
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
1.5

Δημοσιότητα

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το
Ν.3861/2010 και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
www.mnec.gr.
1.6

Οριζόντια ρήτρα

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να

τηρήσει τις

υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. του
Ν.4412/2016.
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2.
2.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης

είναι

η παρούσα Διακήρυξη με τα

Παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)
2.2

Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email:promithies@mnec.gr το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου το
αργότερο τέσσερις (4)

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 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 θα 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 παράταση των προθεσμιών.
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3.

ΔΙΚΑΊΩΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

3.1

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχει
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σημείο
Γ.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών δηλ. «Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει άδεια εμπορίας
υγρών καυσίμων κατηγορίας Α ή άδεια λιανικής εμπορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, Με τον όρο «άδεια λιανικής εμπορίας» εννοείται η άδεια πρατηριούχου υγρών
καυσίμων ή η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.»
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
3.2

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ).
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
είναι οι εξής:
3.2.1

Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73, ήτοι:

Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
ήτοι:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 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 κρατώνμελών 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,
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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).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 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 της προηγούμενης παραγράφου 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,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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3.2.2

Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 73, ήτοι:

3.2.2.1 Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο 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.
3.2.2.2 Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς :
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
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 ανωτέρω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 3.2.1 και 3.2.2 της παρούσας.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 3.2.1 , 3.2.2.2 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 αυτόν, 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
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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.
3.3

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις του άρθρου 3.2 της παρούσας προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-112016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του
ν.4412/2016.
Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr ).
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ,
ΙΙΙ, ΙV και V) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα.
Για το μέρος IV (Κριτήρια επιλογής) οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την
ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» και το πεδίο με αριθ. 10 της
Ενότητας Γ (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)
Το μέρος V 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 :
Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, είναι δυνατή η υποβολή, με μόνη την υπογραφή του κατά
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περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα
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 που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για τη
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Ενώσεις οικονομικών φορέων
Όταν συμμετέχουν ενώσεις, 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 V.
Υπεργολαβία
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%,
τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους,
προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 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.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής δηλαδή με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης
στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αττικής,
σύμφωνα με τα δελτία που εκδίδει το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εμπορίουτου Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και δημοσιεύει στην
ιστοσελίδα www.fuelprices.gr.

5.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
5.1

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
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Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής

αμοιβής

μεταξύ

τους)

κάθε

μέλους

της

ένωσης,

καθώς

και

ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

5.2

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού & υποβολής προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση :
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκης 5-7, πλ. Συντάγματος, 2ος όροφος, Αίθουσα
305 (Β’) ενώπιον του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών
συνοπτικών διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών του Υπουργείου, στις

09/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

(ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με:
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Νίκης 5-7, 2ος όροφος,
γραφείο 219), είτε
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο,
περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τις 09/10/2020 ,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Η Αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις
στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
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Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται
από την Υπηρεσία και παραδίδονται στo Τριμελές Γνωμοδοτικό όργανο προ της εκπνοής
της προθεσμίας παραλαβής προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς),
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για τη διενέργεια διαδικασιών
συνοπτικών διαγωνισμών
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου ή
του υποψηφίου αναδόχου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων
που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, fax, e-mail)]
Για τον Διαγωνισμό με τίτλο: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έως
50.000 χιλιάδων (50.000) λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή περίοδο 2020– 2021.»
Αριθμός Προκήρυξης :

/ -

-2020 (Α.Π. παρούσας)

Αναθέτουσα Αρχή:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(Δ/νση : Νίκης 5- 7, πλ. Συντάγματος, Τ.Κ. 10180 Αθήνα)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09-10-2020 10:00 π.μ.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται το ΤΕΥΔ και η τεχνική προσφορά με τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της
παρούσας διακήρυξης.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
5.3

Περιεχόμενα (υπό) Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιέχει:
1) Το ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3.3 της παρούσας
και
2) την Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
5.4

Περιεχόμενα (υπό) Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την οικονομική προσφορά η οποία
συντάσσεται όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο της
διακήρυξης ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ):
Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την
αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
Η προσφορά γίνεται με παροχή ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αττικής, σύμφωνα με
τα δελτία που εκδίδει το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα
www.fuelprices.gr. Η παροχή του ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) γίνεται με
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.
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
πετρελαίου στα κτίρια της Αναθέτουσας Αρχής, στην Αθήνα.
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος σημασίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους
προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102§4 του Ν.4412/2016.
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Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν αναπροσαρμόζεται.
5.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με
την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά , εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

6.
6.1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Έναρξη διαδικασίας
Το αρμόδιο Τριμελές Γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού(0910-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.). Προσφορές που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα (μετά τις 09-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.) απορρίπτονται
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
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 και παραστατικό εκπροσώπησης.
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
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α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο (υπό) φάκελος «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά »,

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο

όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά,

ανά

φύλλο.

Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής,
τεχνική προσφορά) που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή

των προσφορών

(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά) που είναι σύμφωνες με τους όρους της
διακήρυξης. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
ολοκληρώνεται εντός 7 εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.
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) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς σε ημέρα και
ώρα που θα ανακοινωθεί με πρόσκληση στους συμμετέχοντες. Το αρμόδιο όργανο
συντάσσει πρακτικό με πίνακα τιμών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο α), ο φάκελος της οικονομικής
προσφοράς

δεν

αποσφραγίζεται,

αλλά

επιστρέφεται.

Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω σταδίων επικυρώνονται με μια
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, εντός προθεσμίας 10
εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών.
Η ανωτέρω απόφαση, κατά της οποίας χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του
ν.4412/2016, κοινοποιείται με επιμέλεια στους προσφέροντες.
.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές , δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια
ακριβώς τιμή, στο πεδίο « ΕΚΠΤΩΣΗ» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 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 παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και
το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
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6.2

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
στη παρούσα διακήρυξη.
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 102 του ν.4412/2016
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
δ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

6.3

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (Αποδεικτικά μέσα Δικαιολογητικά κατακύρωσης)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για 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) των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.4412/2016 (Α’147), ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (Α’147).Και
πιο

συγκεκριμένα:

Α) Για τη μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73:
i.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Το απόσπασμα να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
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Β) Για τη μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού της παρ.2 του άρθρου 73 :
i.

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

ii.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

iii.

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 ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από
Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του Πιστοποιητικού. Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή
εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής.
Σημειώνεται ότι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να υποβληθούν και τα
πιστοποιητικά της παραγράφου 6.4 “ Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς
μεταβολές”
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στο αρμόδιο Τριμελές Γνωμοδοτικό Όργανο.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, 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.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ 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 λόγων αποκλεισμού της
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παραγράφου 3.2 της παρούσας «Προϋποθέσεις συμμετοχής» τότε εφαρμόζονται, κατά
περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω
απόφαση κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

6.4

Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές

Το δικαίωμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη,
κρίνονται και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά,
τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά
υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 6.3
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) από τον προσωρινό ανάδοχο.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν
δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
6.5

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η 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 κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127
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του ν.4412/2016 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος
άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127.
Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας:
Εγγύηση καλής εκτέλεσης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.1 της παρούσας.
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 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

7.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα.
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,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 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.

8.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους
του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου
για τη διενέργεια διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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9.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

9.1

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Να παρέχεται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης,
απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή και να έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα (1) μήνα
μετά τη λήξη της συμβατικής υποχρέωσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι
του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
9.2

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 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.
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10. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
10.1

Χρόνος παράδοσης υλικών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά το προς προμήθεια είδος (πετρέλαιο
θέρμανσης) εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης , ο οποίος ορίζεται

από την

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως την 30η Απριλίου 2021.
Η παραγγελθείσα ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης παραδίδεται στο Υπουργείο εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών (σε εργάσιμες για το δημόσιο ημέρες), ύστερα από την έγγραφη
ειδοποίηση του Τμήματος Β’ της Δ/νσης Προμηθειών Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων προς τον ανάδοχο.

10.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου
θέρμανσης θα γίνεται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του Υπουργείου, η
οποία ελέγχει τη διαδικασία παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης (παρουσία του
προμηθευτή) από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές των κτιρίων του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα με τους
ελέγχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος I.
Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται οπτικά σε κάθε παραλαβή από τις εκάστοτε Επιτροπές
Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας των ιδιοτήτων του πετρελαίου
θέρμανσης που διαπιστώνονται οπτικά (έλεγχος κόκκινου χρώματος).
Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης, πρέπει, εκτός από την
καταγραφή της ένδειξης του μετρητή του βυτιοφόρου, να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα
των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο με βαθμολογημένες βέργες, όπου μετράται το
ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση μετά την πάροδο δέκα λεπτών από την
πλήρωση της δεξαμενής. Τα ύψη αυτά

σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως

προβλέπεται από το άρθρο 105 Υ.Α. 91354/2017, ΦΕΚ 2983/Β’/30.08.2017.
Σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης,

ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση άμεσης

αντικατάστασης με δικά του έξοδα κάθε ποσότητας που δεν ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και
στους αναδόχους.
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Οι Επιτροπές υποχρεούνται να συντάσσουν το πρωτόκολλο παραλαβής και να το
παραδίδουν στη Δ/νση Προμηθειών Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού εντός τριών (3)
ημερών, από την ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση τους το αντίστοιχο παραστατικό.

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1

Πληρωμή

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την παραγγελθείσα ποσότητα πετρελαίου
θέρμανσης μέχρι την πλήρωση της δεξαμενής και είναι υποχρεωμένος να λάβει χρηματικό
αντίτιμο μόνο για την ποσότητα που παραδόθηκε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
δεν αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα έξοδα και τις δαπάνες ή μεταφορικά ή οποιοδήποτε
άλλο κόστος της εναπομείναντας ποσότητας που παρέμεινε στο βυτιοφόρο ούτε φέρει
οιαδήποτε ευθύνη για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην αποκλειστική κατοχή του
Προμηθευτή.
Ο Προμηθευτής θα τιμολογεί σύμφωνα με τη νόμιμα διαμορφούμενη μέση εβδομαδιαία
τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αττικής, βάσει των εβδομαδιαίων δελτίων που εκδίδει το
Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων (www.fuelprices.gr), υπολογίζοντας το αντίστοιχο ποσοστό (%)
έκπτωσης της προσφοράς του.
Η πληρωμή θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου μετά
από κάθε τμηματική παράδοση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β) Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην
οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται
βιβλιάριο.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι κρατήσεις αναλυτικά είναι:
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
γ)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού.

11.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά
υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί
τη σύμβαση,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων η παρακάτω κύρωση:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της
καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,
για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
11.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
της παραγράφου 11.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) να υποβάλει
προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης
προμήθειας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται
ως

σιωπηρώς

απορριφθείσα.

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις, CPV: 09135100 – 5)
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (έως 50.000 λίτρα) για
τις ανάγκες των κτηρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων .
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Β.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
Τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου
θέρμανσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία [ΚΥΑ ΑΧΣ
467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003), ΚΥΑ ΑΧΣ 468/2002 (ΦΕΚ
1273/Β/2003), ΚΥΑ ΑΧΣ 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν].

ΝΑΙ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Γ.1 Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει άδεια εμπορίας
υγρών καυσίμων κατηγορίας Α ή άδεια λιανικής εμπορίας,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Με τον όρο «άδεια
λιανικής εμπορίας» εννοείται η άδεια πρατηριούχου υγρών
καυσίμων ή η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ή
χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει με την τεχνική
του προσφορά φωτοαντίγραφο της αδείας του.
Επίσης ο προμηθευτής πρέπει να έχει εγκατεστημένο
σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, εφόσον αυτό
προβλέπεται στην εν λόγω άδεια.
Γ.2 Ο προμηθευτής με την τεχνική του προσφορά πρέπει να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα
αναφέρει ότι θα διαθέτει μεταφορικά μέσα για τη
διανομή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την παραλαβή.
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής διαθέτει
αποθηκευτικούς χώρους πετρελαίου θέρμανσης, τότε στην
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρονται επίσης
ο αριθμός, η συνολική χωρητικότητα και ο τόπος
εγκατάστασης των δεξαμενών αποθήκευσης του
πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν
αναγράφονται στη σχετική άδεια.
Γ.3 Ο προμηθευτής με την τεχνική του προσφορά πρέπει να
δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του: ταχυδρομική
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διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπικού (fax), τηλέφωνο και
προαιρετικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Εmail). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να
αποστέλλονται τα αιτήματα παραγγελίας από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες εγγράφως ή με fax για τις ανάγκες του εκάστοτε
κτηρίου σε πετρέλαιο θέρμανσης.
Γ.4 Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική ευθύνη τήρησης
όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγή
ατυχημάτων κατά την διαδικασία παράδοσης του
πετρελαίου.
Γ.5 Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στα κτήρια του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων γίνεται με δαπάνες
και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. Επισημαίνεται πως
ανάλογα με την παραγγελία της ποσότητας για κάθε κτήριο,
είναι δυνατή και η τμηματική παράδοση του.
Γ.6 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την
παραγγελθείσα ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης μέχρι την
πλήρωση της δεξαμενής και είναι υποχρεωμένος να λάβει
χρηματικό αντίτιμο μόνο για την ποσότητα που
παραδόθηκε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν
αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα έξοδα και τις δαπάνες ή
μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο κόστος της ποσότητας που
παρέμεινε στο βυτιοφόρο, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη
για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην αποκλειστική κατοχή
του προμηθευτή.
Γ.7 Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας (Ν.
3054/2002, όπως ισχύει σήμερα και την Υ.Α. 91354/2017,
ΦΕΚ 2983/Β’/30.08.2017). Η ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων
πετρελαίου θέρμανσης γίνεται από Τριμελή Επιτροπή
Παραλαβής η οποία ελέγχει την διαδικασία παράδοσης του
πετρελαίου θέρμανσης (παρουσία του προμηθευτή) από τα
βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές των κτιρίων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Επισημαίνεται πως σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης,
ο
προμηθευτής
έχει
την
υποχρέωση
άμεσης
αντικατάστασης με δικά του έξοδα κάθε ποσότητας που δεν
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Αντικείμενο των
εκάστοτε Τριμελών Επιτροπών Παραλαβής είναι να
ενημερώνουν σχετικά τη Διεύθυνση Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού άμεσα, όταν και αν
παρουσιαστούν
προβλήματα
και
δυσκολίες
ή
καθυστερήσεις για τον έλεγχο που ασκούν.
Γ.8 Η παραγγελθείσα ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης
παραδίδεται στο κάθε κτήριο το αργότερο εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών (σε εργάσιμες για το δημόσιο ημέρες),
ύστερα από την παραγγελία της Υπηρεσίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η παραλαβή της
παραγγελθείσας ποσότητας διενεργείται σε ώρα που
καθορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των δημοσίων
συμβάσεων.
Γ.9 Κατά την παράδοση του πετρελαίου η Επιτροπή
Παραλαβής ελέγχει την άδεια κυκλοφορίας του
βυτιοφόρου οχήματος ιδιόκτητου ή μισθωμένου που
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής.
Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ
Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων
του υπό προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης διενεργούνται
οι παρακάτω έλεγχοι:
Δ1 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Δ.1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος
Ο έλεγχος αυτός γίνεται οπτικά σε κάθε παραλαβή από τις
εκάστοτε Επιτροπές Παραλαβής και έχει σκοπό την
εξακρίβωση της συμφωνίας των ιδιοτήτων του πετρελαίου
θέρμανσης που διαπιστώνονται οπτικά (έλεγχος κόκκινου
χρώματος).
Δ.1.2 Εργαστηριακός Έλεγχος
Ο εργαστηριακός έλεγχος διενεργείται σε εργαστήρια του
Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). Ο εργαστηριακός
έλεγχος μπορεί να ζητηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής
και η δειγματοληψία, η αποστολή δειγμάτων στο
εργαστήριο και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων
δειγματοληψίας γίνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην ΚΥΑ 54/2015 (ΦΕΚ 462/Β/24.02.2016) από την
αρμόδια Αρχή (Δ/νση Ανάπτυξης Περιφέρειας) παρουσία
του βυτιοφορέα.
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα
που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση της ποσότητας
πετρελαίου θέρμανσης των δειγμάτων, ώστε σε κάθε
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα
ποσότητα.
Δ.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:
Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου
θέρμανσης, πρέπει, εκτός από την καταγραφή της ένδειξης
του μετρητή του βυτιοφόρου, να έχει υπολογισθεί η
χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το
καύσιμο με βαθμολογημένες βέργες, όπου μετράται το
ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση μετά την
πάροδο δέκα λεπτών από την πλήρωση της δεξαμενής. Τα
ύψη αυτά σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 105 Υ.Α. 91354/2017, ΦΕΚ
2983/Β’/30.08.2017.
Δ.3 Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο
παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα με τους ελέγχους (μόνο
μακροσκοπικό ή μακροσκοπικό και εργαστηριακό),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του
Ν.4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ποσοστό έκπτωσης (%)1 επί της μέσης εβδομαδιαίας τιμής λιανικής
πώλησης πετρελαίου θέρμανσης στο Ν. Αττικής σύμφωνα με τα
εβδομαδιαία δελτία που εκδίδει το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών &
Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων.
(%) Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμητικώς

1

Ολογράφως

Πετρέλαιο Θέρμανσης
(CPV: 09135100 – 5)

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι …………μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
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 πετρελαίου στα κτίρια της Αναθέτουσας
Αρχής, στην Αθήνα.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:…………………….

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ημερομηνία:…………………………………..

Το ποσοστό (%) έκπτωσης μπορεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 Ν.4257/2014
(ΦΕΚ Α 93/14-04-2014)
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΤΕΥΔ)
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 φορέαi 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: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 7526
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος, Αθήνα, Τ.Κ. 10180
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Θεοφανοπούλου, Κ.Μελισσάρη
- Τηλέφωνα: 2103332785, 2103332768
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@mnec.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.mnec.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έως πενήντα χιλιάδων (50.000) λίτρων πετρελαίου
θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη χειμερινή
περίοδο 2020– 2021.»
(CPV: 09135100 – 5)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007330468
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

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:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.
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 κατάλογοv:
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 σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] 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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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):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλουςvi;
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 α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Σελίδα 37 από 51

ΑΔΑ: ΩΗ4Γ46ΜΤΛΡ-51Κ

20PROC007379015 2020-09-28

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:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
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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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
[]Ναι []Όχι
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;
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.
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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 αναθέσει
[]Ναι []Όχι
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 καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxvi 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 αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
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):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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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
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
β)[……]
β)[……]
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
-[……]·
-[……]·
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
-[……]·
-[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
Εάν ναι, να αναφερθούν
Εάν ναι, να
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
λεπτομερείς
αναφερθούν
καταβολή τους ;xxiii
πληροφορίες

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

λεπτομερείς
[……]
πληροφορίες
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxv;
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
[] Ναι [] Όχι
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
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
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
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

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

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[.......................]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,

[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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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
Απάντηση
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
[] Ναι [] Όχι
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
[....……]
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxxii το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
[….]
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
[] Ναι [] Όχιxxxiv
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικάxxxiii, αναφέρετε για το καθένα:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]xxxv
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxvi, 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 δωρεάνxxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[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): [……]

i
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
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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.
iii

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.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
iv

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

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.”
vii

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.
viii

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).
ix

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

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).
xi

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.
xii
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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.
xiii

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”.
xiv

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.".
xv

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 )
xvi

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxi

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).
xxii

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
xxiii
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xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον

στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxii

xxxiii Διευκρινίστε

ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xxxiv Επαναλάβετε
xxxv

όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxxvi Πρβλ

και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό 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.
xxxvii
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